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  RESUMO 

 

GOMES, D. Avaliação eletrorretinográfica pré e pós-operatória em cães 
diabéticos submetidos à facoemulsificação. [Electroretinografic evaluation before 
and after phacoemulsification in diabetic dogs]. 2013. 129 p. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Diabete Melito (DM) é uma endocrinopatia frequentemente diagnosticada na clínica 

de pequenos animais e desenvolve-se pela deficiência relativa ou absoluta de 

insulina, sendo caracterizada pela hiperglicemia crônica. Complicações associadas 

ao DM são frequentes, dentre elas podemos citar catarata e retinopatia. A catarata, 

que é a oftalmopatia mais frequente nos cães, impossibilita à fundoscopia e nestes 

casos a avaliação da função retiniana pode ser feita com o auxílio do 

eletrorretinograma de campo total. O objetivo deste estudo foi avaliar a progressão 

da retinopatia diabética por meio de eletrorretinograma (ERG) de campo total pré e 

pós-operatória (180 dias) em cães portadores de catarata madura e hipermadura 

submetidos à facoemulsificação. Vinte e quatro cães (Grupo Diabético (DM) = 12 

cães; Grupo Não Diabético (NDM) = 12 cães) de raças diversas foram avaliados. 

Previamente ao ERG, todos os cães foram submetidos ao exame oftalmológico 

completo e ultrassom ocular. Todos os cães foram sedados seguindo o mesmo 

protocolo. ERG de campo total foi realizado com sistema eletrodiagnóstico Veris 

2000 e cúpula de estimulação (Ganzfeld), segundo o protocolo da ISCEV contendo 5 

respostas. Para obtenção dos registros utilizou-se eletrodo bipolar Burian Allen. 

Avaliou-se a amplitude pico a pico das 5 respostas e o tempo de culminação da 

onda-b na resposta de bastonetes, máxima resposta, cones e flicker para cada 

registro em condições escotópicas e fotópicas. As respostas obtidas em cada olho 

no momento basal e após 6 meses foram comparadas por meio do teste de 

Wilcoxon. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparação de respostas dos 

olhos operados (OP) com os olhos contralaterais (OC), assim como para 

comparação entre os grupos DM e NDM. O efeito da cirurgia e do tempo de DM foi 

ainda avaliado por meio do cálculo das diferenças entre as respostas no momento 

pré e pós 6 meses de cada olho (delta OP e delta OC). Observou-se diferenças 

entre OP e OC, no momento pré, nas respostas dos bastonetes e da máxima 

resposta (amplitude e tempo de culminação onda-b). No momento pós, foram 



 
 

observados diferenças entre OP e OC no tempo de culminação dos bastonetes e 

flicker, e nas amplitudes do potencial oscilatório, cones e flicker. No grupo NDM, não 

foram observados diferenças entre os momentos pré e pós assim como entre OP e 

OC. Quando comparadas as respostas dos grupos DM e NDM, observou-se valores 

significativamente maiores no grupo DM, no tempo de culminação da onda-b na 

máxima resposta do OP no momento pós, no tempo de culminação da onda-b na 

máxima resposta OC no momento pós e no tempo de culminação da onda-b da 

resposta de cones no momento pré cirurgia. Não foram observados diferenças entre 

delta OP e delta OC dentro de cada grupo e entre os grupos. Todos os pacientes 

que participaram do estudo recuperaram a visão após a cirurgia, sugerindo que a 

inflamação pós cirúrgica foi controlada com a medicação prescrita nos 2 grupos 

estudados. Conclui-se que a facoemulsificação representa mínimo impacto na 

evolução da retinopatia diabética em cães. A remoção cirúrgica da catarata não 

deve ser contraindicada nesta espécie, independentemente se o animal é ou não 

portador de DM, por resultar em melhoria da visão.  

 

Palavras-chave:  Cão. Catarata. Diabete melito. Eletrorretinograma. Retinopatia 
diabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

GOMES, D. Electroretinografic evaluation before and after phacoemulsification 
in diabetic dogs. [Avaliação eletrorretinográfica pré e pós-operatória em cães 
diabéticos submetidos à facoemulsificação]. 2013. 129 p. Dissertação (Mestrado em 
clínica cirúrgica) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

Diabetes mellitus (DM) is a common endocrinopathy in the small animals practice 

and it develops as a relative or absolute insulin deficiency characterized by a chronic 

hyperglycemia. There are frequent complications, such as cataracts, retinopathy, 

resulting in visual impairment. Cataracts are dog’s most frequent ophthalmic affection 

and, since it prevents fundoscopic examination, full-field electroretinography is used 

for retinal functional evaluation. Therefore, to provide a better understanding of 

diabetic retinopathy (DR) progression in dogs with mature and hypermature cataracts 

undergoing phacoemulsification surgery, this study aims to analyze the full-field 

electroretinogram prior and 180 days post cataracts removal. Twenty four dogs 

(diabetic group (DM) = 12 dogs and non-diabetic group (NDM) = 12 dogs), from 

different breeds were evaluated. Before the ERG, all animals were submitted to a 

complete ophthalmic examination and ocular ultrasonography. All dogs were sedated 

following the same anesthetic protocol. The full-field ERG was recorded using 2000 

VERIS system and a dome stimulator (ganzfeld) according to ISCEV five response 

standard. The recordings were obtained using bipolar Burian Allen electrodes. Peak 

to peak amplitude five response and b-wave culmination time in rod responses, 

maximum response, cone and flicker were evaluated in scotopic and photopic 

conditions. The responses obtained in each eye at baseline and after 6 months were 

compared using the Wilcoxon test. The Mann-Whitney test was used to compare the 

responses of the operated eyes (OP) and the contralateral eyes (OC) as well as for 

comparison between groups DM and NDMAs.  The effect of surgery and duration of 

DM was assessed by calculating the differences between the responses prior and six 

months after surgery, of each eye (delta delta OP and OC). There were differences 

between OP and OC, in the baseline values, in rod responses and maximum 

response (amplitude values and b-wave implicit time). After phacoemulsification, 

differences were observed between OP and OC in b-wave implicit time of rods and 



 
 

flicker, and the amplitudes of the oscillatory potentials, cone and flicker. In the NDM 

group, no differences were observed between pre and post evaluations between OP 

and OC. Comparing the responses of DM and NDM groups, there were significantly 

higher values in the DM group, in b-wave implicit time and in maximum response of 

OP after caratact removal, and also, of the b-wave implicit time in the maximum 

response in OC after surgery and, finally, in the b-wave implicit time of cone 

response prior to the surgery. No differences were observed between delta OP and 

delta OC within each group and between groups. All patients recovered vision after 

surgery, suggesting that post-surgery inflammation was controlled by the prescribed 

medication in both groups. The phacoemulsification surgery did not appear to have a 

great impact on diabetic retinopathy evolution in dogs. Cataract surgery should not 

be contraindicated in this species, regardless of the presence of DM, as it can result 

in sight improvement. 

 

Keywords: Dog. Cataract. Diabetes mellitus. Electroretinogram. Diabetic retinopathy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diabete Melito (DM) é uma doença hormonal complexa, multifatorial, 

caracterizada pela incapacidade ou ineficiência das ilhotas pancreáticas em 

secretarem insulina, causando um estado de hiperglicemia (>120 mg/dl). Esta 

incapacidade absoluta ou relativa de insulina é diagnosticada em várias espécies, 

inclusive nos cães. Esta deficiência de insulina resulta num metabolismo anormal ou 

inadequado da glicose, pois ela é responsável pela entrada da glicose nas células 

onde é armazenada ou transformada em energia para ser utilizada pelo organismo 

(LORENZ, 1996; BEAM  et al., 1999; NELSON, 2001a, b; RAND et al., 2004). 

Segundo Mazzaferro et al. (2003) e Blois et al. (2011) diabete melito é uma 

doença endócrina frequente na clínica de pequenos animais e acomete 

principalmente animais de meia idade a senis. A maior incidência da doença é 

relatada em fêmeas com mais de sete anos de idade. No cão a incidência do DM 

varia entre 1 em 100 até 1 em 500 (NELSON, 2010). 

A classificação do diabete melito no cão não é um critério aceito 

mundialmente.  O DM pode ser classificado em diabete melito insulino-dependente 

(DMID) ou não insulino-dependente (DMNID), no entanto, todos os cães necessitam 

da terapia com insulina. Na maioria dos cães diabéticos a causa da deficiência de 

insulina não é estabelecida, porém acredita-se que seja resultado de danos às 

células  das Ilhotas de Langerhans associadas com pancreatite e/ou destruição 

imunomediada destas células (CATCHPOLE et al., 2008).   

Atualmente classifica-se o diabete no cão com base na causa da 

hiperglicemia, ou seja, em diabete por deficiência primária de insulina (DDI) ou 

diabete por resistência primária à insulina (DRI).  Diabete por deficiência primária à 

insulina ocorre quando há falha na produção de insulina à partir do pâncreas 

(deficiência absoluta de insulina), ao passo que por resistência primária à insulina 

ocorre quando a função de insulina nos tecidos é inadequada (deficiência relativa de 

insulina), que pode estar associado ao antagonismo à ação da insulina por outros 

hormônios. A hiperglicemia prolongada no cão pode induzir o diabete por resistência 

primária à insulina (CATCHPOLE et al., 2008). 



24 
 

 

No homem a classificação do diabete baseia-se nos mecanismos 

fisiopatológicos e nas alterações patogênicas que afetam as células β e pode ser 

classificado como tipo 1 e tipo 2. O diabete melito tipo 1 caracteriza-se pela 

destruição ou perda de células β, no qual a hiperglicemia é decorrente da 

hipoinsulinemia  e o diabete melito tipo 2 caracteriza-se pela resistência insulínica ou 

produção inadequada (MARASCHIN et al., 2010). 

O diagnóstico pode ser feito por meio da dosagem da glicose sanguínea, que 

nestes animais apresenta-se aumentada. Os principais sinais clínicos da doença são 

poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso (NELSON, 2004). 

O DM pode provocar várias oftalmopatias, sendo a retinopatia diabética e 

catarata as mais frequentes. Catarata é muito frequente no cão diabético, resultando 

em cegueira, diferentemente do homem, cuja a principal causa de cegueira é a 

retinopatia diabética (PARK et al., 2009). Retinopatia diabética (RD) é uma 

microangiopatia que afeta primariamente as arteríolas pré-capilares, capilares, 

vênulas pós-capilares e vasos de maior calibre, sendo mais frequente na do tipo I 

(40%) do que na do tipo II (20%) (LANDRY et al., 2004; BOSCO et al., 2005). 

Pacientes com catarata, o exame oftalmoscópico para avaliar alterações 

retinianas secundárias ao DM, não pode ser realizado sendo necessário utilizar-se 

de outros meios de diagnóstico como o Eletrorretinograma de Campo Total (ERG). 

Este exame é objetivo, não invasivo, capaz de avaliar a função retiniana, detectando 

precocemente lesões nas suas camadas mais externas e precedendo alterações na 

fundoscopia (KOMAROMY et al., 1998a, b; VILELA et al., 1998; TZEKOV; ARDEN, 

1999; BOSCO et al., 2005; CHEN et al., 2008; SAFATLE et al., 2010b, d). 

O tratamento para a catarata é cirúrgico. Antes da indicação cirúrgica é feita 

uma triagem para a seleção dos pacientes com exame oftalmológico minucioso, 

ultrassom ocular e eletrorretinograma de campo total. A seleção objetiva escolher 

pacientes com exames compatíveis para o restabelecimento da visão. A técnica 

indicada para a remoção da catarata é a facoemulsificação por apresentar menores 

complicações pós cirúrgicas (KLEIN et al., 2011; LIM et al., 2011). No entanto, 

estudos em humanos sugerem que a facoemulsificação pode acelerar a retinopatia 

diabética, interferindo na visão (HENRICSSON et al., 1996; 1996; MITRA et al., 

2000; HONG et al., 2009). 

Na medicina veterinária não foram realizados estudos para observar se a 

intervenção cirúrgica agrava a retinopatia diabética. Este estudo buscou, por meio 
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do eletrorretinograma de campo total, verificar possíveis alterações 

eletrorretinográficas que pudessem ocorrer após a facoemulsificação decorrentes da 

retinopatia diabética. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 A revisão de literatura foi dividida em alguns tópicos relevantes descritos a 

seguir: 

 

 

2.1 Retina 

 

 

Durante o desenvolvimento embriológico, o tecido retiniano, originado a partir 

da invaginação da vesícula óptica primária, é constituído por uma camada externa, o 

epitélio pigmentado da retina e por uma camada interna, a complexa neurorretina 

(WALDE et al., 1998). 

Macroscopicamente, a retina assemelha-se a uma membrana ligeiramente 

opaca e vascularizada que se encontra suportada por pressão do humor vítreo 

contra o epitélio pigmentado da retina (EPR), coroide e esclera (Figura 1) 

(WILCOCK, 2007). 

 

Figura 1 – Estruturas do bulbo ocular 

 

Fonte: LAUS (2009) 
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A retina corresponde à túnica nervosa do bulbo ocular e é uma camada 

fotossensível que limita o segmento posterior do olho. Sua superfície interna está em 

contato com o humor vítreo e a externa com a coroide. Está localizada próximo a 

coriocapilar e diante da membrana de Bruch. Seu limite anterior, próximo ao corpo 

ciliar e aos segmentos externos dos fotorreceptores, é conhecido como ora ciliares 

retinae e localiza-se atrás do limbo, à distância de 8 mm da parte dorsal e 4 mm da 

parte ventral. A neurorretina é mais espessa centralmente e mais delgada próximo à 

ora ciliares retinae (BEDFORD, 2007). 

A retina central se estende do canto nasal até o disco óptico. Nessa região, as 

células ganglionares possuem mais de uma camada de núcleos e é o local onde se 

encontram os cones. Os cones representam 5% dos fotorreceptores dos cães. Na 

retina periférica predominam os bastonetes. Nessa região, os segmentos dos cones 

são mais finos do que na retina central (WALDE et al., 1998; HONSHO et al., 2004). 

O epitélio pigmentado da retina (EPR) é uma camada única de células que se 

estende da margem do nervo óptico, posteriormente, até a ora serrata, 

anteriormente; ponto no qual se funde com a neurorretina (WALDE et al., 1998). O 

EPR está aderido à membrana coriocapilar pela membrana de Bruch e a 

neurorretina que advém da camada interna, composta por nove camadas. O epitélio 

pigmentado da retina funciona como um condutor nutricional entre a vasculatura 

coroidal e as estruturas mais externas da neurorretina, além de possibilitar 

fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores e manutenção da posição da 

retina (KOMAROMY et al., 1998a).   

As células em geral contém melanina, exceto onde sobrepõe-se ao tecido 

tapetal e é transparente para permitir o reflexo da luz no processo de 

fototransdução. A superfície basal do epitélio pigmentado se deposita sobre a 

membrana basal de Bruch e a superfície apical é projetada para dentro dos 

microvilos, os quais circundam e se depositam entre os segmentos dos 

fotorreceptores externos dentro da camada celular visual (BEDFORD, 2007).   

 As camadas da neurorretina são identificadas histologicamente como: 

camada de fotorreceptores, membrana limitante externa, camada nuclear externa, 

camada plexiforme externa, camada nuclear interna, camada plexiforme interna, 

camada de células ganglionares, camada de fibras nervosas e membrana limitante 

interna (WALDE et al., 1998). 
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A camada de fotorreceptores apresenta dois tipos de células: cones e 

bastonetes. Os cones trabalham em condições fotópicas e os bastonetes em 

condições escotópicas (DANTAS, 1995). 

À oftalmoscopia, o fundo ocular (Figura 2) é composto pela cabeça do nervo 

óptico (NO), pela retina e pelas áreas tapetal, não-tapetal, vênulas e arteríolas. O 

fundo tapetal fica na parte dorsal da cabeça do nervo óptico, e neste ponto, a retina 

não pigmentada reveste a camada celular intracoroideana refletiva do tapetum. O 

fundo não-tapetal fica na parte ventral da cabeça do nervo óptico, e neste local, o 

epitélio pigmentado da retina geralmente apresenta pigmentação. A quantidade de 

tecido tapetal e a densidade do pigmento retiniano são variáveis (BEDFORD, 2007). 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática das estruturas observadas à oftalmoscopia no fundo do cão 

 

Fonte: SLATTER (2005) 

 

A camada neuroblástica da retina é contínua ao pedículo óptico. Os axônios 

originam-se das células ganglionares e se estendem em direção ao pedículo óptico, 

formando o que mais tarde se tornará o nervo óptico. O nervo óptico (II par de nervo 

craniano) é um nervo sensorial que contém axônios das células ganglionares da 
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retina e fibras vegetativas, formando uma parte do trajeto visual (BROOKS et al., 

1999). 

A cabeça do nervo óptico (NO) é mielinizada e pode possuir diferentes 

formas: triangular a circular, pode ainda ser identificada à oftalmoscopia como um 

disco claro, de contornos bem definidos e cuja coloração pode ser branca, vermelho-

pálido, em decorrência de inúmeros capilares pequenos, ou cinza-azulado. O grau 

de mielinização altera o tamanho do disco óptico e existe algum grau de variação do 

tamanho do NO entre indivíduos e entre raças, mas não se verifica uma relação 

estreita entre o tamanho do NO e o tamanho do cão (GELATT, 2007).  

A posição é constante, mas pode parecer variável de acordo com o 

desenvolvimento tapetal. O tapetum pode terminar brevemente no disco ou o cercar, 

podendo ter margem estreita de fundo não-tapetal. Halos hiperreflexivos ao redor da 

margem do disco, o cone peripapilar, são comuns em cães idosos e em cães mais 

jovens (BEDFORD, 2007).  

Em alguns animais, um padrão em forma de rede pode ser visto no disco, 

devido a fenestrações na esclera, na porção da lâmina crivosa, através da qual 

passam as fibras do nervo óptico. Acima da cabeça do nervo óptico e temporal a ele, 

encontra-se a área de melhor acuidade visual, que é a área central da retina 

(SLATTER, 2005).  

O nervo óptico (NO), formado pelas células ganglionares da retina, faz a 

comunicação entre esta e o cérebro. Seu trajeto sinuoso entre o pólo óptico e o 

forame óptico faz com que esse nervo seja maior que a distância real entre estes 

dois pontos. Esta conformação é necessária para garantir a movimentação normal 

do olho e, ao mesmo tempo, proteger o nervo de possíveis danos. De acordo com 

sua localização, o nervo óptico é dividido em quatro regiões: intraocular, 

intraorbitário, intracanalicular e intracraniano (BROOKS et al., 1999). 

O suporte metabólico para a retina interna vem da rede vascular 

arteríola/capilares e pós-capilares, que atravessam a camada ganglionar e se 

estendem até a camada plexiforme externa, enquanto as camadas mais externas 

são supridas por vasos da coroide (FORRESTER et al., 2002; SAMUELSON, 2007). 

A retina também possui colunas de sustentação, compostas pelas células gliais (ou 

fibras de Müller), que sustentam o metabolismo dos neurônios da retina 

(FORRESTER et al., 2002; SAMUELSON, 2007). 
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O suporte para a retina externa é dado por difusão por meio dos vasos da 

coroide que possuem o endotélio fenestrado e estão adjacentes ao epitélio 

pigmentado da retina. Os vasos da retina de humanos e animais são caracterizados 

por células endoteliais contínuas, não fenestradas, com junções intercelulares 

impermeáveis, que se apresentam para formar a barreira hematorretiniana (BHR). A 

interação entre as células endoteliais forma a barreira que permite ao tecido, assim 

como ao endotélio capilar e ao epitélio pigmentado da retina, criarem condições para 

um tecido com integridade funcional. A junção intercelular representa um pequeno 

poro com cerca de 9 a 11 nm (nanômetros) que é responsável pelas trocas 

transcapilares de água e outras moléculas hidrofílicas. São encontradas três tipos de 

junções intercelulares que fazem essa mediação no endotélio: as junções ou zonas 

de oclusão (tight junctions), as zonas de adesão e as junções gap. Esta barreira não 

permite a entrada de macromoléculas, fazendo da retina neural um tecido 

imunologicamente privilegiado e propiciando mecanismo para controlar fluxo de 

fluidos e metabólitos (FORRESTER et al., 2002; SAMUELSON, 2007). As barreiras 

hematorretinianas interna e externa impedem o transporte passivo dos elementos 

nutritivos pelos espaços intercelulares. Ruptura na barreira hematorretiniana durante 

degenerações retinianas expõe antígenos retinianos para o sistema imune (SECCHI 

et al., 1985; MILLICHAMP, 1990). 

Os capilares retinianos são normalmente constituídos por células endoteliais, 

que os revestem, e células murais (pericitos) que se localizam na cápsula da 

membrana basal perivascular. Os pericitos são capazes de se contrair, regulando 

desta forma o calibre vascular e o fluxo da microcirculação retiniana (CORRÊA; 

EAGLE JR, 2005). 

Entre as células endoteliais dos vasos da retina existem apenas zonas de 

oclusão entremeadas com desmossomos. No DM, encontramos com frequência 

ruptura destas junções, principalmente das junções de oclusão (ENGERMAN; 

KERN, 1995; BOSCO et al., 2005). A ruptura destas junções, a chamada quebra da 

BHR, indica a retinopatia diabética e pode acarretar complicações como, por 

exemplo, edema macular em humanos. Além disso, precede a neovascularização 

que pode levar à cegueira (BOSCO et al., 2005). Nos capilares retinianos dos 

pacientes com DM, com a microscopia eletrônica é possível observar: inúmeros 

capilares com as junções interendoteliais abertas; aumento na vacuolização 

citoplasmática (aumento do transporte vesicular); pericitos com alterações 
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degenerativas e espessamento da membrana (lâmina) basal do capilar. Este 

espessamento altera a função celular e/ou a difusão de oxigênio e reduz o contato 

entre os pericitos e a célula endotelial, contribuindo para as alterações vasculares 

dos diabéticos (ENGERMAN; KERN, 1995; BOSCO et al., 2005; HONG et al., 2009). 

Em alguns  casos é possível também observar nos vasos da retina um afilamento 

focal do citoplasma, formando fenestras. Tanto os capilares quanto as vênulas 

podem apresentar fenestras cujo diâmetro pode variar entre 50 e 60 nm.  As 

fenestras são normalmente fechadas por um fino diafragma que pode ser simples ou 

duplo. O tecido na região dos vasos fenestrados encontra-se em geral atrófico. Os 

vasos retinianos de indivíduos normais apresentam conexões intercelulares 

compactas e não contêm células endoteliais fenestradas (BOSCO et al., 2005). 

A irrigação arterial do olho é fornecida pela artéria oftálmica externa, um ramo 

da artéria maxilar interna que deriva, por sua vez, da carótida externa. 

Comparativamente à situação verificada em humanos e primatas, a contribuição da 

carótida interna para a irrigação do olho do cão é pequena e resume-se à artéria 

oftálmica interna que entra no bulbo ocular através do canal óptico, junto com o 

nervo óptico. Nas espécies domésticas, onde se inclui o cão, a partir da artéria 

oftálmica externa ramificam-se numerosas pequenas artérias ciliares posteriores que 

penetram a esclera ao redor do disco óptico. Estas são as artérias que vão irrigar a 

coroide e a retina. A drenagem venosa é assegurada pelas veias e venulas da retina 

que correm desde a periferia em direção ao disco óptico, onde formam um círculo 

venoso que pode ser completo ou incompleto no cão (SLATTER, 2008). 

As arteríolas retinianas (em torno de vinte) emergem de porções mais 

externas e da margem do disco, além disso, são consideravelmente menores do que 

as veias (KOSKINEN et al., 1985).  Da anastomose das artérias oftálmicas partem 

as artérias ciliares medial, lateral e posterior longa, que vão emitir as artérias 

coriorretinianas, que correm sobre a superfície externa do disco óptico. As artérias 

coriorretinianas penetram na esclera próximo à cabeça do nervo óptico. Elas se 

dividem e se anastomosam entre si, formando o arco arterioso de Zinn-Haller 

(círculo arterioso do nervo óptico). Algumas das artérias do círculo arterioso do nervo 

óptico penetram no bulbo e suprem a retina e a coroide (WALDE et al., 1998). As 

arteríolas apresentam uma cor mais clara comparativamente às vênulas e podem 

ser mais tortuosas que estas. Em situações de atrofia hereditária da retina, as 
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artérias são os primeiros vasos a sofrerem atrofia e redução de calibre (SLATTER, 

2005). 

As vênulas que emergem próximo à cabeça do nervo óptico e as veias 

coriorretinianas (antes denominadas veias ciliares posteriores) realizam a drenagem 

do sangue para o interior do plexo oftálmico. As veias penetram a lâmina crivosa 

com as fibras nervosas, mas logo deixam o nervo e adentram à órbita. No cão, 

essas vênulas formam o círculo venoso do nervo óptico, que pode ser completo ou 

incompleto (KOSKINEN et al., 1985). Há três vênulas retinianas principais: superior, 

ínfero-nasal e ínfero-temporal. Veias adicionais e variações são comuns. No fundo 

não-tapetal, os vasos retinianos exibem um brilho acinzentado ou um reflexo no 

centro dos vasos, que não é visto sobre o tapetum (WALDE et al., 1998). 

A retina é o tecido neural com metabolismo extremamente ativo, com grande 

consumo de oxigênio e a sua vasculatura pode ser classificada como holangiótica, 

merangiótica, paurangiótica e anangiótica (FORRESTER et al., 2002; SAMUELSON, 

2007). Em cães o padrão vascular é do tipo holangiótico, ou seja, as artérias 

retinianas são formadas a partir dessa rede e não a partir de uma artéria central da 

retina. Por este motivo, elas aparecem na superfície do disco óptico como arteríolas 

ciliares ou coroidais (WALDE et al., 1998). 

As principais veias são de maior calibre e geralmente em número de três. 

Apresentam uma cor vermelha mais escura comparativamente às arteríolas. Nos 

cães as vênulas terminam muitas vezes num círculo venoso incompleto por cima do 

disco óptico, mas também podem serem encontradas cobertas parcialmente por 

tecido do disco óptico. À oftalmoscopia, é visível uma ramificação arboriforme de 

vasos que resulta da coalescência de várias vênulas com veias de maior calibre 

(GELATT, 2007). 

Na região dorso-temporal ao disco óptico existe uma área central de 

contornos mal definidos e desprovida de vasos sanguíneos, mas rodeada por 

pequenas ramificações destes, onde a concentração de cones é superior 

comparativamente ao restante da retina (GELATT, 2007). 

Os cães possuem tapetum lucidum que reflete uma parte de luz não 

absorvida pela retina. Em raças pequenas, o tapetum é frequentemente menor do 

que em raças de grande porte. A variedade de cores do tapetum é resultante de 

diferentes interações de luz com a estrutura física do mesmo. A coloração do 

tapetum pode variar desde o amarelo-ouro até o verde-azulado e marrom-
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alaranjado. Em cães jovens (sete a dez dias), logo após os olhos abrirem, o fundo é 

acinzentado, passando para lilás e azul claros sucessivamente até atingir a 

coloração da fase adulta, quando o cão tem cerca de quatro meses e meio de idade 

(OLLIVIER et al., 2004; SLATTER, 2005).  

O tapetum tem aparência granular e suas granulações aumentam com a 

idade e com a distância do disco óptico. A junção entre as áreas tapetal e não-

tapetal é irregular. O fundo não-tapetal é marrom-escuro devido ao pigmento no 

epitélio pigmentado da retina. A coloração varia de marrom-claro até aparência 

ligeiramente manchada. Em animais albinos, subalbinos e de coloração clara, o 

pigmento do fundo não-tapetal pode estar reduzido ou ausente, permitindo que os 

vasos maiores da coroide subposta sejam vistos (BEDFORD, 2007).  

A primeira camada é formada pelo epitélio pigmentado da retina, sendo 

composta por uma camada de células poligonais derivadas embriologicamente da 

vesícula óptica e está localizada entre a coroide e a camada de fotorreceptores. As 

células contêm melanina, exceto na região tapetal, onde é transparente (Figura 3) 

(WALDE et al., 1998).  

A segunda camada corresponde aos fotorreceptores: cones e bastonetes, que 

possuem pigmentos visuais (Figura 3) (SLATTER, 2005). 

A terceira camada é a membrana limitante externa formada por barras 

terminais que unem as membranas celulares de cones, bastonetes e das células de 

Müller. As células de Müller se estendem da membrana limitante externa até a 

membrana limitante interna e são as maiores células da retina. Os núcleos 

localizam-se na camada nuclear interna (Figura 3) (WALDE et al., 1998). 

A quarta camada corresponde à nuclear externa. Essa camada é composta 

por núcleos dos cones e bastonetes e fibras conectoras que unem a célula aos 

segmentos internos de fotorreceptores na membrana limitante externa (Figura 3) 

(BEDFORD, 2007). 

A quinta camada, denominada plexiforme externa, é composta por extensões 

dos axônios de fotorreceptores, localizados no citoplasma das células de Müller 

(Figura 3) (BEDFORD, 2007). 

A sexta camada é a nuclear interna e contém quatro tipos de núcleos (células 

bipolares, Müller, horizontais e amácrinas) (Figura 3) (WALDE et al., 1998). 
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A sétima camada, denominada plexiforme interna, é composta por axônios de 

células bipolares, horizontais e amácrinas e dendritos de células ganglionares 

(Figura 3) (SLATTER, 2005). 

A oitava camada é constituída pelas células ganglionares e contém os corpos 

celulares das células ganglionares e seus dendritos. Os dendritos fazem sinapse 

com os axônios de células bipolares na camada plexiforme interna, fonte de saída 

da retina (projeta axônios através do nervo óptico) (Figura 3) (SLATTER, 2005). 

A nona camada é constituída pelos axônios das células ganglionares, que 

formam bandas de fibras nervosas (Figura 3) (WALDE et al., 1998). 

A décima camada é composta pela membrana limitante interna – uma 

membrana basal, na qual as extremidades internas das células de Müller estão 

aderidas (Figura 3) (SLATTER, 2005; BEDFORD, 2007).  

 
 
 

 
Figura 3 –  Corte histológico da retina de cão corado com hematoxilina e eosina com aumento de 

400  
 
 

 

Fonte: cortesia EDUARDO PERLMANN (2013) 

 

         1 – epitélio pigmentado da  retina;  2 – camada de fotorreceptores;  3 – membrana  
         limitante externa;  4 – camada nuclear externa;  5 – plexiforme externa;  6 – nuclear  
         interna;   7  –  plexiforme  interna;  8 –  células  ganglionares;  9 –  axônios  células  
         ganglionares (fibras nervosas);  10 – membrana limitante interna 
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A neurorretina é responsável por converter a luz em energia química e elétrica 

por meio de impulsos nervosos, à medida que atravessam o nervo óptico,de modo a 

tornar possível a visão (CHEN et al., 2006). 

Após a fotorrecepção, o sinal é conduzido para as células bipolares (camada 

nuclear interna) que transmitem os sinais para a camada de células ganglionares, 

cujos axônios se agrupam na superfície interna da retina para formar o nervo óptico. 

A camada mais externa da retina é o epitélio pigmentado da retina, o qual está em 

íntimo contato com os segmentos externos dos fotorreceptores (FORRESTER et al., 

2002; GELATT, 2003; CHAUDIEU; MOLON-NOBLOT, 2004; SLATTER, 2005). 

Os feixes luminosos que incidem sobre a córnea são focalizados na retina, 

onde se forma uma imagem invertida. O processamento visual primário (Figura 4) é 

realizado nos fotorreceptores da retina, que transformam os estímulos luminosos em 

impulsos nervosos. Os fotorreceptores, quando excitados pela energia luminosa, 

estimulam as células nervosas adjacentes, gerando um impulso nervoso que se 

propaga pelo nervo óptico. Em seguida, estes impulsos são transmitidos para o 

quiasma óptico e para o trato óptico por meio de sinapses entre as células bipolares 

e as células ganglionares da retina, que formam o nervo óptico. Do quiasma óptico e 

do trato óptico, eles são transmitidos para o corpo geniculado lateral e para a área 

óptica no pólo occipital do SNC, onde são interpretados (percepção luminosa). 

Como um segmento do sistema nervoso, a função da retina é, dessa forma, capturar 

estímulos de luz, transformá-los em estímulos elétricos e conduzí-los ao córtex 

cerebral para serem interpretados. Este processo é conhecido como fototransdução 

(WALDE et al., 1998). 

Os bastonetes agem em condições de pouca iluminação (visão escotópica) e 

são caracterizados pela definição visual pobre, nenhuma percepção de cor, extrema 

sensibilidade às alterações de intensidade luminosa e percepção de movimento. 

Localizam-se em número maior na retina periférica. Nos bastonetes existe uma 

substância sensível a luz, a rodopsina, produzida a partir da vitamina A (BEDFORD, 

2007).  

Os cones são responsáveis pela resolução de detalhes finos e pela 

percepção de cor, além disso, são rapidamente adaptados a estímulos de luz 

intensos, altamente repetidos e longos. Possuem ainda, baixa sensibilidade à 

pequenas variações da intensidade de luz, visão fotópica (SLATTER, 2005). 
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Os cães possuem cones com dois tipos de fotopigmentos, cujos picos 

espectrais se encontram entre 429 nm e 555 nm. Portanto, é possível concluir que 

tenham visão dicromática (SLATTER, 2005). 

 

 

Figura 4 –  Representação esquemática da via visual 

 

 

Fonte: BEDFORD (2007) 
 
 

              1– retina; 2- nervo óptico; 3– quiasma óptico; 4- trato óptico; 5– núcleo geniculado lateral;  
              6 – radiações ópticas; 7– córtex occipital; 8– núcleo pré- tectal; 9– núcleo oculomotor; 10– 
              nervo oculomotor (III par); 11– gânglio ciliar; 12– medula espinhal (T1, T2 e T3); 13- gânglio  
              cervical cranial 

 

 

 

A localização dorsal do tapetum (Figura 5) pode melhorar a visão de um 

campo mais escuro e a região não-tapetal, altamente pigmentada e localizada 

ventralmente, pode reduzir a dispersão de luz originada de um campo brilhante 

(OLLIVIER et al., 2004; SLATTER, 2005). 
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Figura 5 – Representação esquemática da fisiologia do fundo tapetal e não-tapetal 

 

 

Fonte: SLATTER (2005) 

 

 

A acuidade visual na maioria dos mamíferos domésticos está limitada pela 

retina e não pelas propriedades ópticas do olho (córnea, humor aquoso, lente, 

humor vítreo) ou pelo processamento neuronal pós-retiniano, que ocorre no cérebro 

(SLATTER, 2005). 

O estágio de desenvolvimento da retina, ao nascimento, está relacionado à 

espécie. Em cães, o eletrorretinograma (ERG) aparece durante a primeira semana 

de vida e alcança a amplitude adulta entre a quinta a oitava semana (SLATTER, 

2005). 

A relação cone/bastonete, no cão, depende da região da retina a ser 

estudada. Na retina central, a relação é de 11:1, enquanto na retina periférica é de 

1:65 a 1:100 (MARTIN, 2005). Primatas, maioria das aves e algumas espécies de 

répteis possuem uma região da retina com alta concentração de cones e ausência 

de bastonetes, denominada de fóvea. A função da fóvea é a percepção de várias 

cores com alta resolução e fixação binocular (SAMUELSON, 2007; SLATTER, 

2008). 

Nos animais domésticos, a ausência da fóvea é compensada pela área 

centralis onde se encontra uma maior concentração de cones localizada 3 a 4 mm 
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dorso-lateral ao disco. Petersen-Jones et al. (2006) afirmam que a área centralis 

contém grande concentração de células ganglionares da retina, sendo usada para 

uma visão mais detalhada. 

Em meados do século XX, Parry (1953) estudou os cones na área central da 

retina de vários cães e estimou que estes constituem cerca de 20% do total de 

fotorreceptores, considerando significativo o fato de a densidade de cones ser 

notavelmente constante na região que constituiu a retina central. Em estudos 

semelhantes, Koch e Rubin (1972) documentaram uma redução de cones nas 

regiões periféricas em relação à area central da retina. 

 

 

 

2.1.1 Fisiopatologia da retina 

 

 

Os processos fisiopatológicos da retina assemelham-se aos do cérebro. 

Assim como no sistema nervoso central (SNC), os elementos neuronais da retina 

adulta dos mamíferos não se regeneram. Contudo, os segmentos externos dos 

fotorreceptores possuem um rápido turn over e são as células com maior taxa 

metabólica do organismo. Enquanto o corpo celular dos fotorreceptores se mantiver 

viável na camada nuclear externa, estes podem regenerar com facilidade 

(WILCOCK, 2007). 

EPR mantém-se mitoticamente ativo durante a vida e, à semelhança dos 

outros epitélios, tem capacidade de autorreparação. Este processo ocorre por 

deslocamento de células para a região onde o epitélio sofreu agressão, seguido de 

mitose dessas mesmas células (WILCOCK, 2007). 

Os elementos da glia que se encontram na retina, as células de Müller 

(astrócitos), têm capacidade de proliferar e reparar o tecido necrosado deixando 

uma densa cicatriz de células da glia; as vezes pode ocorrer migração de células do 

EPR, que também sofre metaplasia fibroblástica. A migração de células de Müller e 

a metaplasia das células do EPR podem levar à formação de membranas sub-

retinianas, entre a camada de fotorreceptores e o EPR, observadas nos 

descolamentos de retina crônicos (WILCOCK, 2007). 
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Lewis et al. (2010) estudaram o comportamento das células de Müller em 

situações de descolamento da retina e concluíram que, como resultado da lesão, os 

núcleos das células de Müller migram para a camada nuclear externa da retina e 

sofrem mitoses. 

Após o processo de divisão celular, forma-se uma célula binucleada. Um dos 

núcleos pode migrar de volta para a camada nuclear interna. O segundo, que 

permanece na camada nuclear externa, pode migrar para o espaço sub-retiniano (e 

formar tecido de cicatrização glial) ou mantém-se na retina e diferencia-se em 

células precursoras da retina. Estas podem, eventualmente, vir a repor 

fotorreceptores perdidos. Um fenômeno semelhante foi descrito por Fischer e Reh 

(2003), após lesão ou exposição da retina de galinhas a fatores de crescimento. 

Nesta espécie, as células de Müller diferenciam-se, proliferam e expressam fatores 

de transcrição que se encontram normalmente em retinas embrionárias, podendo 

originar ou células da glia ou neurônios da retina.  

A retina tem uma elevada taxa metabólica e por isso é muito sensível à 

hipóxia. A morte das suas células ocorre rapidamente após o início de uma 

oxigenação deficiente em situações de inflamação, descolamento da retina, redução 

da circulação sanguínea na órbita secundária trauma e aumento da pressão 

intraocular (PIO). Da morte celular segue-se desintegração, atrofia e gliose da retina 

(SLATTER, 2005).  

As doenças que conduzem à lesões graves e disseminadas da retina 

(especialmente com consequências para as células ganglionares) irão, 

eventualmente, provocar lesão dos axônios que formam o NO levando à atrofia 

desta estrutura. Uma das causas apontadas para a atrofia do nervo e disco óptico é 

a redução do fluxo axoplasmático e consequente má nutrição destes neurônios. As 

lesões dos fotorreceptores também podem conduzir à perda de células ganglionares 

e das camadas celulares intermédias, com consequente atrofia do nervo e disco 

ópticos, ao mesmo tempo que lesões crônicas do nervo óptico podem causar atrofia 

das fibras nervosas e células ganglionares (SLATTER, 2005). 

Processos infecciosos no vítreo levam à alterações graves da retina. As 

coroidites estendem-se frequentemente à retina e vice-versa, tal como se verifica 

nas retinites neurotróficas induzidas ou nos processos neoplásicos da coroide que 

se estendem à retina (SLATTER, 2008). 
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A grande maioria das lesões da retina pode ser classificada em três 

categorias: inflamatórias (retinites), não inflamatórias e destrutivas (WILCOUCK, 

2007). 

Processos inflamatórios primários da retina são muito raros. As retinites 

secundárias podem resultar da extensão de endoftalmites ou de encefalites 

(SLATTER, 2008). 

A patogenia da retinite é semelhante à verificada nos processos inflamatórios 

do SNC onde observa-se necrose neuronal, cuffing perivascular e gliose. Uma 

característica particular da inflamação na retina é a sua susceptibilidade para se 

descolar como consequência da acumulação de exsudatos no espaço sub-retiniano 

virtual que a separa do EPR e vasos da coroide. Secundariamente à retinite, verifica-

se necrose dos fotorreceptores resultante de isquemia e contato com os produtos 

inflamatórios (SLATTER, 2008). 

A degeneração não inflamatória dos fotorreceptores pode resultar de doenças 

metabólicas hereditárias, descolamento da retina e exposição a substâncias tóxicas. 

Histopatologicamente não se observam alterações características entre estes três 

processos (SLATTTER, 2008). 

Os processos destrutivos podem ocorrer nas situações de glaucoma 

(aumento da PIO) onde há destruição dos elementos neuronais da camada interna 

da retina (conjunto de fibras nervosas, células glanglionares e camada nuclear 

interna), colapso da retina e dos vasos sanguíneos da coroide. Nesses casos 

ocorrem também alterações no transporte axoplasmático de nutrientes dentro do 

nervo óptico e nas camada de fibras nervosas (SLATTER, 2008). 

Quando possível, a oftalmocospia direta e consensual auxilia na avaliação e 

diagnóstico destas alterações ocasionadas pelos processos patológicos (GELATT, 

2003). 

Nas situações inflamatórias ou neoplásicas, a observação oftalmoscópica 

regular das estruturas do fundo do olho está comprometida devido ao espessamento 

dos tecidos resultante da infiltração de células inflamatórias e/ou neoplásicas e 

exsudatos. Este tipo de alteração é visível no fundo tapetal onde observam-se 

regiões de opacificação (escuras ou acinzentadas), de limites por vezes mal 

definidos e que podem dificultar a observação do tapetum (MILLICHAMP, 1990). 
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Nos processos degenerativos, observam-se alterações na apresentação de 

determinada camada celular em consequência de perda e redução da espessura de 

tecidos subjacentes (MILLICHAMP, 1990). 

Quando ocorre proliferação das células epiteliais pigmentadas em resposta a 

um processo inflamatório com hiperplasia ou hipertrofia e aumento da concentração 

de pigmento, observam-se focos de retina com uma pigmentação exacerbada. Estes 

focos são visíveis na região tapetal e não tapetal igualmente e são acompanhados 

pela perda de cones e bastonetes (SLATTER, 2008). A hiperpigmentação difusa é 

geralmente hereditária ou resulta de situações de toxicidade (MILLICHAMP, 1990). 

Os vasos sanguíneos podem surgir elevados ou mascarados por infiltrados. O 

cuffing perivascular, com leves infiltrados celulares, é bem visível no fundo não 

tapetal. As hemorragias são achados frequentes em situações de vasculite, 

coagulopatias e isquemia (MILLICHAMP, 1990). O acúmulo de exsudatos ou 

transudados no espaço sub-retiniano provoca elevação e descolamento da retina 

(que surge na oftalmoscopia como um véu cinzento colado à cápsula posterior da 

lente – leucocoria) (SLATTER, 2008). 

Lesões degenerativas do fundo tapetal resultam numa redução da espessura 

da retina sob essa porção do tapetum lucidum. Consequentemente verifica-se um 

aumento da refletividade tapetal, porque há maior quantidade de luz a ser refletida 

de volta para o obsevador. A hiperrefletividade tapetal é geralmente bilateral e 

simétrica e mais difusa nos casos de atrofia progressiva da retina (hereditária). Em 

estágios avançados, além da hiperrefletividade tapetal, são observáveis a atrofia do 

NO e dos vasos sanguíneos (MILLICHAMP, 1990). 

Em situações de retinite, neurite do NO e descolamento da retina 

aoftalmoscopia direta e consensual permitem observar: lesões assimétricas, 

irregulares; opacidades cinzentas/escuras sobre o tapetum lucidum; alterações da 

cor do tapetum lucidum; opacidades brancas/cinzentas da região não tapetal 

(edema); alterações primárias da região não tapetal; cuffing perivascular na região 

não tapetal; hemorragias pré, intra e sub-retinianas; relevo da retina/descolamento 

da retina (leucoria); edema/hemorragia do NO (MILLICHAMP, 1990). 

O espaço virtual existente entre a neurorretina e o EPR é um remanescente 

do lúmen da vesícula óptica primária e persiste por toda a vida (WILCOCK, 2007). 
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Nos cães, várias condições congênitas e hereditárias da retina podem 

favorecer o descolamento da retina. A progressão da catarata hipermadura e/ou a 

cirurgia de cataratas são igualmente fatores predisponentes ao desenvolvimento de 

soluções de descontinuidade na retina e descolamentos regmatogênicos da mesma 

(MILLICHAMP, 1990). 

Os tipos mais frequentes de descolamento da retina são: regmatogênico, 

exsudativo e de tração. No regmatogênico o descolamento é causado por fendas na 

retina, resultantes de trauma ou degenerescência que levam à acúmulo de humor 

vítreo liquefeito no espaço sub-retiniano. No exsudativo o acúmulo de um exsudato 

seroso, fibrinoso ou celular (hemorragia) no espaço sub-retiniano ocorre em 

consequência de coroidite, retinite ou hipertensão dos vasos da retina. O 

descolamento por tração ocorre quando há maturação de hemorragias ou de fibrina 

dentro do vítreo provocando uma tração da retina, afastando-a da coroide. A 

combinação de tecido fibroso, fibrina e a retina tracionada forma uma membrana, 

denominada por membrana epirretiniana, que se estende desde o corpo ciliar dorsal 

à lente até ao corpo ciliar ventral à lente (WILCOCK, 2007). 

 

 

 

2.2 Lente 

 

 

A lente é uma estrutura transparente, avascular, elástica e biconvexa e está 

localizada entre a face posterior da íris e a face anterior do corpo vítreo. É 

constituída por cápsula semipermeável (anterior e posterior), epitélio anterior e fibras 

da lente, e dividido em região cortical, que corresponde à área periférica, e nuclear 

área central (DAVISON; NELMS, 2007). 

O núcleo da lente é mais rígido que o córtex e ambas são constituídas de 

longas lamelas concêntricas. Com a idade, as fibras lamelares subepiteliais são 

continuamente produzidas, de modo que a lente vai tornando-se gradativamente 

maior e menos elástica (SLATTER, 2005).  

A lente é constituída de cerca de 65% de água, 35% de proteína e quantidade 

mínima de minerais comuns a outros tecidos do corpo (SLATTER, 2005). 
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É mantida em posição pelos ligamentos zonulares que são fibras colágenas 

que unem a zona equatorial ao processo ciliar, mantendo-a suspensa. Alterações na 

tensão destas fibras modificam a curvatura da mesma e  também o poder refração 

(OFRI, 2008).  

A lente é a estrutura responsável pela acomodação visual (REZENDE; 

REZENDE, 2000; OFRI, 2008). A interação da fisiologia entre corpo ciliar, zônula e 

lente, que resulta na focalização de objetos próximos sobre a retina, é conhecida 

como acomodação. Com a idade o poder acomodativo da lente torna-se, 

gradativamente, reduzido (SLATTER, 2005). 

Além disso, é a única estrutura a ter apenas um tipo celular em vários 

estágios de citodiferenciação, retendo em seu interior todas as células formadas 

durante a vida. As mais antigas perdem as organelas e depositam no centro da 

lente, enquanto que as demais vão se acumulando perifericamente em camadas 

concêntricas (SLTATTER, 2005; OFRI, 2008). 

Sua transparência é mantida por fatores complexos tais como: citoplasma de 

baixa densidade com ausência de organelas intracelulares e de núcleo celular nas 

fibras da lente, pequenas flutuações espaciais no índice de refração do citoplasma e 

principalmente pelo arranjo altamente organizado das lamelas das células das fibras 

lenticulares (OFRI, 2008). 

Por ser avascular, seu metabolismo depende da glicose contida no humor 

aquoso. A glicose entra na lente por simples difusão ou transporte ativo, por isso, 

alterações no aquoso afetam seu metabolismo e transparência (OFRI, 2008). O 

metabolismo da lente é mais ativo no equador, onde há predomínio de glicólise 

anaeróbica. Outra fonte de energia é fornecida via sorbitol e ciclo de Krebs 

(MUNGER et al., 2009) . 

 

 

 

2.3 Catarata 

 

 

Denomina-se catarata qualquer opacidade da lente ou da sua cápsula 

independente desta opacidade interferir na visão e pode ser classificada de acordo 
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com o estágio de desenvolvimento, localização, idade de surgimento, etiologia e 

consistência (GELATT, 2003). 

Quanto ao estágio de desenvolvimento, a catarata pode-se dividir em 4 

estágios: incipiente, imatura, madura e hipermadura. Esta classificação relaciona-se 

à porcentagem do reflexo tapetal bloqueado. Na catarata incipiente esta opacidade 

ocupa menos de 10 a 15% da lente e não interfere no reflexo tapetal. Na catarata 

imatura esta opacidade compromete parcialmente o reflexo tapetal, dificultando a 

fundoscopia e interferindo na visão. A madura apresenta opacidade total, 

bloqueando o reflexo de fundo e interferindo na visão e a hipermadura a opacidade é 

cintilante (DAVISON; NELMS, 2007; OFRI, 2008).  

A opacidade é formada por um desarranjo das fibras da lente, que 

normalmente apresentam uma arquitetura regular (GELATT, 2003; WILLIAMS, 

2006).  

A catarata é, então, o resultado de um dano bioquímico resultando em perda 

de sua transparência, portanto sua fisiopatogenia pode estar relacionada à 

alterações de nutrição da lente, metabolismo energético, metabolismo protéico e no 

equilíbrio osmótico (ADKINS; HENDRIX, 2003; SLATTER, 2005). 

A catarata de origem diabética está relacionada com as alterações das 

relações osmóticas da lente. Esta é permeável à glicose, que entra na mesma de 

forma livre a partir do humor aquoso mediante transporte facilitado. A glicose é 

convertida em ácido láctico pela via glicolítica anaeróbica (GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; GELLAT, 2003).  

Contudo, com os níveis de glicose sanguínea elevados, há uma saturação 

das enzimas glicolíticas, como a hexoquinase (da clássica via metabólica de 

Embden-Myerhoff) e a glicose passa a ser metabolizada em sorbitol (pela aldose-

redutase) e, parte deste, em frutose (pela sorbitol-desidrogenase), aos quais a 

membrana celular não é livremente permeável. Estes açúcares são agentes 

osmóticos potentes e provocam um aumento da pressão osmótica no interior da 

lente, causando edema das fibras da lente e, eventualmente, danos estruturais e 

celulares (RICHTER et al,. 2002; NELSON, 2004). As proteínas da lente sofrem 

alterações na sua conformação, se agregam e formam estruturas opacas e que 

dispersam a luz (CHEVILLE, 1993; HVENEGAARD et al., 2010).  

No cão, a catarata pode estar associada à raça ou secundária ao DM, trauma, 

uveíte crônica, degeneração retiniana, alterações nutricionais dentre outras causas 
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(OFRI, 2008). Nesta espécie, a catarata diabética tem surgimento agudo, com 

progressão rápida, bilateral e simétrica, sendo a principal causa de cegueira, 

diferente do homem, cuja principal causa é a retinopatia diabética (ADKINS; 

HENDRIX, 2005; DAVISON; NELMS, 2007). 

De acordo com Beam et al. (1999), 50% dos cães portadores do diabete 

desenvolvem catarata em aproximadamente 6 meses após o diagnóstico, 75% em 

aproximadamente 12 meses e 80% após 16 meses do diagnóstico, resultando, na 

maioria dos casos em cegueira. Schaer (2003) observou que a catarata se 

desenvolve em média dois anos e meio da descoberta da doença, independente da 

administração de insulina. Contudo com o controle diabético mais acurado, a 

ocorrência pode ser mais tardia. 

Estudos mostram predisposição racial no cão diabético em desenvolver 

catarata. As raças mais predispostas são as não esportivas como braquicefálicos e 

Shar Peis, devido à severidade da doença ou pouca habilidade em regular os níveis 

séricos de glicose através da insulinoterapia  (BEAM et al., 1999). 

Inicialmente, a lente do animal diabético apresenta-se com vacúolos no córtex 

equatorial que se estende para córtex anterior e posterior. A sutura cortical se 

acentua e o córtex se opacifica completa e rapidamente (DAVIDSON; NELMS, 

2007). 

Sabe-se que o tratamento para catarata diabética ou não, é cirúrgico, 

apresentando a mesma taxa de sucesso entre os dois grupos (BAGLEY; LAVACH, 

1994; WILLIAMS et al., 1996; BRAS et al., 2006; WILKIE et al., 2006; KLEIN et al., 

2011; MOELLER et al., 2011). Reabsorção espontânea da catarata diabética é rara 

e quando acontece, pode resultar em iridociclite grave irresponsiva ao tratamento, 

evoluindo para glaucoma ou phthisis bulbi. Gonzáles-Alonso-Alegre e Rodrigues-

Alvaro (2005) relataram um caso de reabsorção completa unilateral do material 

cristalino em um cão. 
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2.4 Diabete Melito 

 

 

Diabete Melito (DM) é um distúrbio endócrino, multifatorial, resultando na 

deficiência absoluta ou relativa de insulina. Esta deficiência leva a um controle 

inadequadoda glicose no sangue, ocasionando hiperglicemia e sinais clínicos 

comuns como poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso (RAND et al., 2004; 

FELDMAN; NELSON, 2004; CATCHPOLE et al., 2005; NELSON, 2010). 

Dentre os processos envolvidos no diabete por deficiência absoluta de 

insulina podemos citar: hipoplasia de células  congênitas, perda de células , 

pancreatite, destruição das células  imunemediadas e processos idiopáticos; 

enquanto no diabete por deficiência relativa os processos envolvidos estão 

relacionados ao antagonismo à ação da insulina por outros hormônios como por 

exemplo: diestro, diabete gestacional, hiperadrenocorticismo, acromegalia, 

glicocorticoides sintéticos e progestágenos sintéticos (CATCHPOLE et al., 2005; 

FALL el al., 2007). 

A forma mais comum do DM no cão caracteriza-se por hipoinsulinemia 

permanente ou ausência de insulina, consequente da perda ou destruição de células 

beta do pâncreas, demandando de terapia insulínica exógena por toda a vida 

(BENETT, 2002; NELSON, 2004; NELSON, 2010). 

No homem, o diabete é classificado em DM tipo I tipo que é caracterizado 

pela deficiência de insulina resultante da destruição ou perda das células β das 

Ilhotas de Langerhans, enquanto que o DM tipo II é resultante da resistência  

associada ou não a produção ou secreção inadequada pelas células β das Ilhotas de 

Langerhans (MARASCHIN et. al., 2010; ABBATE et al., 2011).  

Foram identificados como fatores iniciantes do desenvolvimento do diabete 

melito: infecções, enfermidades antagônicas da insulina, exposição a substâncias 

tóxicas ou drogas que causam resistência à insulina e destruição imunomediada ou 

secundária à pancreatite das células das ilhotas (NELSON, 2010). Também pode 

ser desencadeado por obesidade, dieta, hiperfunção da hipófise anterior ou córtex 

adrenal e qualquer outro fator que cause degeneração das Ilhotas de Langerhans. 

Os diversos fatores podem estar interrelacionados (NELSON; FELDMAN, 1988; 

NELSON, 1992; NGUYEN et al., 1998). Fatores genéticos podem também contribuir 

para o desenvolvimento do diabete (GUPTILL et al., 2003). 
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Catchpole et al. (2008) determinaram a susceptibilidade genética em diversas 

raças testadas. Esses resultados explicam a base genética para diabete em raças 

predispostas. No entanto, é preciso determinar quais os fatores de risco ambientais 

envolvidos na progressão clínica da doença em indivíduos geneticamente 

suscetíveis. A compreensão da fisiopatogenia e base genética da doença podem 

levar ao desenvolvimento de terapias (CATCHPOLE et al., 2013). 

DM é uma das doenças endócrinas mais frequentes em cães e gatos. A 

incidência de DM no cão varia entre 1 para 100 a 1 para 500 (NELSON, 2010). 

A classificação do diabete melito no cão não tem um critério aceito 

mundialmente. Alguns autores classificam a doença em diabete melito insulino-

dependente (DMID) ou não insulino-dependente (DMNID), no entanto todos os cães 

necessitam de terapia com insulina. Na maioria dos cães diabéticos, a causa da 

deficiência de insulina não é estabelecida, porém acredita-se que seja resultado de 

danos as células  das Ilhotas de Langerhans associadas com pancreatite e/ou 

destruição imunomediada das células  (FELDMAN; NELSON, 2004; CATCHPOLE 

et al., 2008). Alguns autores incluem como causado diabete a ação antagônica da 

progesterona sobre a insulina. Este tipo de diabete pode acometer fêmeas na fase 

do diestro ou gestação, semelhante ao diabete gestacional do humano (RAND et al., 

2004), e defini-se como um grau variável de intolerância a glicose, que se inicia ou é 

reconhecido pela primeira vez durante a gestação (FLEEMAN; RAND, 2001). 

Atualmente classifica-se o diabete canino com base na causa da 

hiperglicemia em diabete por deficiência primária de insulina ou diabete por 

resistência primária à insulina.  Diabete por deficiência primária à insulina ocorre 

quando há uma falha na produção de insulina à partir do pâncreas (deficiência 

absoluta de insulina), enquanto que o diabete por resistência primária à insulina 

ocorre quando há uma falta de função de insulina adequada (deficiência relativa de 

insulina). A hiperglicemia prolongada no cão pode induzir a diabete por resistência 

primária à insulina (CATCHPOLE et al., 2008). 

Deficiência relativa ou absoluta de insulina resulta em diminuição da utilização 

de glicose, aminoácidos e ácidos graxos pelos tecidos periféricos, como fígado e  

músculos, bem como discreto aumento na gliconeogênese hepática. A glicose 

proveniente da dieta ou da gliconeogênese hepática acumula-se na circulação, 

causando hiperglicemia. Com o aumento da concentração plasmática de glicose, a 
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capacidade das células tubulares renais em absorver glicose desde o filtrado 

glomerular é excedida, resultando em glicosúria. Isto ocorre quando a concentração 

plasmática da glicose excede 180 a 220 mg/dl no cão (concentração plasmática de 

glicose em um cão sadio situa-se entre 65 a 110 mg/dl) (BROBST, 1997; FALL et al., 

2007; NELSON, 2010). 

A glicosúria cria uma diurese osmótica, causando poliúria. A polidipsia 

compensatória impede a desidratação. A glicosúria também representa perda 

calórica e, associado à diminuição do metabolismo tecidual periférico da glicose 

ingerida, resulta na perda de peso, pois a baixa capacidade de utilização periférica 

de glicose induz ao catabolismo. A gordura e a proteína do músculo são 

metabolizadas formando substratos para a gliconeogênese (NELSON, 1992; 

NGUYEN et al., 1998; NELSON, 2010). 

A capacidade da glicose em penetrar nas células do centro da saciedade, 

localizado na região ventro medial do hipotálamo, está sob influência da insulina. No 

diabete melito, com ausência relativa ou absoluta de insulina, a glicose não penetra 

nessas células, o centro da saciedade não é inibido, e o indivíduo se torna 

polifágico, mesmo com hiperglicemia (NELSON, 1992; NELSON, 2001a, b; 

NELSON, 2010). 

Assim sendo, as principais manifestações clínicas do DM são: poliúria, 

polidipsia, polifagia e perda de peso (KANEKO et al., 1978; NELSON, 1992; 

FELDMAN; NELSON, 2004; NELSON, 2010). 

Estudos epidemiológicos realizados por Marmor et al. em 1982; Feldman e 

Nelson em 2004; Fall et al. em 2007 e Nelson em 2010 concluíram que, na maioria 

dos cães diabéticos, a idade variou entre 4 e 14 anos. Esses autores também 

observaram que as fêmeas eram mais suscetíveis que os machos. As raças mais 

predispostas (em ordem decrescente) foram: Keeshond, Malamute do Alasca, Puli, 

Cairn Terrier, Fox Terrier, Manchester Terrier, Pinscher Miniatura, Poodle Miniatura, 

Spitz, Schipperke, Schnauzer Miniatura, Pequinês, Pastor Alemão, Collie e Boxer 

(MARMOR et al., 1982; FELDMAN; NELSON, 2004). Davison et al. (2005) 

observaram no Reino Unido que as raças mais predispostas foram: Labrador, 

mestiços, Collie e Yorkshire. Outras raças caninas também consideradas de risco 

para o desenvolvimento do DM incluem: Norwengian Elkhound, Beagle, Border 

Collie, Labrador Retriever e West Highland White Terrier (FALL et al., 2007). 
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Rand et al. em 2004 e Davison et al. em 2005 observaram que no alto 

inverno, o diagnóstico do DM tipo I nos cães era muito maior, sugerindo que fatores 

ambientais influenciavam na progressão desta endocrinopatia.  

No mesmo estudo, Rand et al. (2004) concluíram que a obesidade não 

resultou em DM tipo II nos cães, porém predispunha à pancreatite, que é um 

frequente fator etiológico desta doença no cão.  

Outras complicações relacionadas à hiperglicemia no cão podem ser citadas 

como: catarata, pancreatite crônica e prevalência de infecções bacterianas (trato 

urinário, sistema respiratório e pele) devido à reduzida aderência neutrofílica 

(NELSON, 1992; NICHOLS, 1992; FALL et al., 2007; NELSON, 2010). No homem as 

complicações observadas são: nefropatias, retinopatias, neuropatias, complicações 

microvasculares que resultam do espessamento das membranas basais dos 

capilares nos tecidos acometidos, além de doença vascular periférica que pode levar 

à amputação de membros (GROSS; NEHME, 1999). 

O diagnóstico do DM baseia-se na presença de hiperglicemia em jejum 

(BENETT, 2002; GROSS; NEHME, 1999; SANTOS, 2012). 

O tratamento do cão diabético visa o controle da glicemia e 

consequentemente das manifestações clínicas (poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

de peso), uma vez que o estabelecimento de um controle glicêmico adequado é 

primordial para evitar complicações associadas ao DM. Para isso o tratamento deve 

incluir administração de insulina, instituição de dieta apropriada, exercício físico e 

controle de prevenção de doenças concomitantes (inflamatórias, infecciosas, 

hormonais e neoplásicas) e o cuidado com o uso de medicações, como 

glicocorticoides (HOENIG, 2002 ; NELSON, 2010). 

Em relação à insulina, há diferentes tipos, as quais são classificadas de 

acordo com o tempo de duração e a intensidade da ação após a aplicação. 

Atualmente, as insulinas disponíveis para o tratamento dos cães incluem a insulina 

recombinante humana (como a Humulin), sendo esta a mais indicada, a combinação 

de origem bovina e suína (como a PZI) e a suína purificada (como a Iletin II Pork). A 

insulina de ação intermediária (NPH) é o tipo de insulina de eleição para o início do 

tratamento do DM na dose de 0,5U/kg, administradas duas vezes ao dia (NELSON, 

2004; NELSON, 2010). 
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O controle glicêmico considerado adequado é importante para prevenir a 

hipoglicemia (<80mg/dl). Caso ocorra, a dose de insulina deve ser diminuída. Assim, 

o controle glicêmico adequado pode ser definido pela ausência de manifestação 

clínica, associada a valores de glicemia na faixa de 100 a 300 mg/dl durante o dia 

(NELSON, 2004; FALL et al., 2007). 

A instituição da dieta nos cães diabéticos tem como objetivos correção da 

obesidade quando presente e prevenir flutuações pós-prandiais de glicemia 

(NELSON, 2004; NELSON, 2010). 

A monitoração do cão diabético é fundamental e deve ser embasada na 

ausência de manifestações clínicas, avaliação de glicemia ao longo do dia e 

dosagem sérica de frutosamina (HOENIG, 2002). 

A frutosamina é uma proteína sanguínea que apresenta ligação não-

enzimática irreversível da glicose com a albumina. Esta ligação independe da 

insulina. A quantidade de frutosamina produzida é proporcional a concentração de 

glicose sérica. Dessa forma, a mensuração da frutosamina sérica fornece o valor 

médio correspondente a glicemia de 2 a 3 semanas prévias a data da coleta.  Cães 

são considerados com excelente controle de glicemia quando a frutosamina 

encontra-se entre 350 e 400µmol/L, bom controle valores entre 400 e 450 µmol/L, 

controle regular valores entre 400 e 500 µmol/L e controle ruim valores acima de 

500µmol/L (BRIGGS et al., 2000; NELSON, 2010). 

A sobrevida média dos cães diabéticos após o diagnóstico é de 

aproximadamente 3 anos, sendo que o maior índice de mortalidade ocorre durante 

os seis primeiros meses após o diagnóstico (FALL et al., 2007). 

 

 

 

2.4.1 Retinopatia Diabética 

 

 

Retinopatia diabética (RD) é uma microangiopatia comum no homem. É uma 

lesão que se estende por toda a microvasculatura (arteríolas, capilares e vênulas) 

(ABRAMS et al., 2011). 

Em pacientes com RD observam-se alterações circulatórias como perda do 

tônus vascular, alteração do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular e 
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consequentemente, extravasamento e edema.  Esse processo evolui para obstrução 

vascular que pode ocasionar em neovascularização, com vasos frágeis que se 

rompem, levando a hemorragias e descolamento da retina (MOTTA et al., 2008; 

ABRAMS et al., 2011). 

Os primeiros relatos de sinais de retinopatia diabética, no homem, foram feitos 

em 1940, quando observaram microaneurismas em capilares retinianos (TZEKOV; 

ARDEN, 1999; CRAWFORD et al., 2009; ABRAMS et al., 2011). 

As condições fisiológicas da retina podem ser responsáveis pelas alterações 

causadas pelo diabete. Dentre estas condições podemos citar primeiramente, os 

axônios da retina que não possuem bainha de mielina e precisam de mais energia 

para manterem suas funções. Segundo, a quantidade de vasos sanguíneos que 

podem absorver luz é relativamente baixa, ou seja, os vasos internos da retina são 

hipóxicos. E terceiro, a retina interna possui menos mitocôndrias que as camadas 

mais externas.  Para obter a energia suficiente para o seu bom funcionamento a 

retina interna utiliza-se basicamente da glicólise, um meio menos eficiente de gerar 

ATP do que a fosforilação oxidativa. Estas características de alta demanda 

metabólica e baixo suprimento vascular podem limitar a retina interna em se adaptar 

ao estresse metabólico do diabete (SERRARBASSA et al., 2008). 

No homem, as primeiras alterações retinianas encontradas são formações de 

microaneurismas originados de pequenas saculações da parede capilar que podem 

romper-se, resultando em pontos hemorrágicos com ou sem exsudação. A 

vascularização retiniana pode ter a forma de espiral e é denominada de 

“background” ou não proliferativa. Alterações proliferativas, incluindo 

neovascularização pré-retiniana e vítrea, com presença de tecido conjuntivo em 

vítreo, hemorragia vítrea grave e descolamento de retina não regmatogênico, são 

frequentes (KERN; LENGERMAN, 1995; NEHEMY et al., 2001). 

A retinopatia diabética pode ser classificada de acordo com sua evolução, 

segundo o proposto pelo Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS): 

retinopatia diabética não proliferativa leve (RDNP) ou de fundo; retinopatia diabética 

não proliferativa moderada-grave ou retinopatia diabética pré-proliferativa (RDPP) e 

retinopatia diabética proliferativa (RDP) (CORREA; EAGLE JR, 2005). 

A retinopatia diabética não proliferativa leve (RDNP) ou de fundo quase 

sempre é bilateral e concentra-se sobre o pólo posterior. Nesta retinopatia observa-
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se presença de micro-hemorragias puntiformes, microaneurismas e exsudatos 

ocasionados pela quebra da barreira hematorretiniana, a qual possui importância 

similar à barreira hemato-encefálica. Esta alteração é considerada uma das lesões 

funcionais mais precoces em olhos diabéticos (CORREA; EAGLE JR, 2005). Esta 

falência na barreira hematorretiniana possibilita a entrada de líquido rico em lipídeos 

e proteína no parênquima retiniano, causando edema e exsudação dura (coleção 

eosinofílica de fluido protéico) ou mole (bloqueio focal de fluxo axoplasmático) 

(MUÑANA, 1995, NEHEMY et al., 2001; CORRÊA; EAGLE JR., 2005). 

Na retinopatia diabética não proliferativa moderada-grave ou retinopatia 

diabética pré-proliferativa (RDPP) aparecem os exsudatos algodonosos, anomalias 

vasculares (alças e “ensalsichamentos” venosos, fluxo arterial turbulento), anomalias 

microcirculatórias intraretinianas (AMIR) e zonas de não perfusão capilar 

(KRISTINSSON et al., 1995; KANSKI, 2005; CORRÊA; EAGLE JR., 2005). 

Na retinopatia diabética proliferativa (RDP) observa-se surgimento de 

neovasos sobre disco, retina e íris que pode desencadear complicações como 

hemorragia vítrea e descolamento tracional da retina, resultando em cegueira 

(KRISTINSSON et al., 1995). 

De acordo com Kern e Lengerman (1995) as lesões microvasculares dos 

pacientes diabéticos não são uniformemente distribuídas na retina. Microaneurismas 

e capilares acelulares são mais prevalentes no quadrante temporal superior que no 

quadrante nasal inferior (KERN; LENGERMAN, 1995). Já os pericitos fantasmas são 

observados de forma homogênea em todos os quadrantes (NEHEMY et al., 2001). 

As hemorragias retinianas apresentam formato e aspecto diferentes em 

decorrêcia da localização variada do extravasamento sanguíneo. Pacientes com 

formas mais avançadas de retinopatia costumam apresentar hemorragia em formato 

escafoide ou em meia-lua. Quando o sangue se deposita no trajeto dos axônios da 

camada de fibras nervosas que se curvam em arcos superior e inferiormente à 

fóvea, paralelos à membrana limitante externa, fica com aspecto de chama de vela 

ou farpa. Quando a hemorragia é mais profunda, apresenta aspecto arredondado e 

borrado. Hemorragias maciças que se misturam ao vítreo costumam ocorrer nos 

estágios mais avançados da doença e são uma importante causa de baixa visual 

(SMALL et al., 1987; KERN; LENGERMAN, 1995; CORRÊA; EAGLE JR., 2005). 

A perda dos pericitos, que ocorre principalmente nas fases iniciais da 

retinopatia diabética, não tem uma verdadeira explicação. Alguns autores acham 
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que a causa desta perda seja o acúmulo intraocular de sorbitol produzido pela 

enzima aldose redutase na transformação de polióis, pois este sorbitol é incapaz de 

atravessar as membranas celulares, ficando represado dentro da célula (CORRÊA; 

EAGLE JR., 2005; PIZZOL et al., 2008). 

Esta perda tem consequências importantes, pois a falta das propriedades 

contráteis dos pericitos desregula os capilares retinianos alterando o fluxo sanguíneo 

e também ocasiona proliferação das células endoteliais e neovascularização pela 

perda do seu efeito inibitório que é mediado pela transformação do fator de 

crescimento β (CORRÊA; EAGLE JR., 2005). 

Na retinopatia diabética proliferativa, os vasos crescem por dentro e sobre a 

retina e também na face posterior do vítreo descolado. Sabe-se que o estímulo para 

esta neovascularização vítreorretiniana é a liberação de fatores angiogênicos 

produzidos pela retina isquêmica e o mais importante é o fator de crescimento 

vascular endotelial (vascular endothelial growth factor – VEGF), cuja síntese é 

regulada pelos níveis de oxigênio no microambiente celular (CORRÊA; EAGLE JR., 

2005). Portanto, a hiperglicemia induz a hipóxia da retina, promovendo a produção 

do VEFG (MATHEWS et al., 1997; CRAWFORD et al., 2009). 

Outro fator de crescimento responsável pela neovascularização retiniana é o 

fator básico de crescimento de fibroblasto (bFGF) cuja liberação é devida à lesão 

celular induzida pela isquemia prolongada (CORRÊA; EAGLE JR., 2005). 

Estudos sugerem que a hiperglicemia no diabete leva a um aumento da 

proteína quinase C (PKC), especialmente nas formas beta e delta, responsáveis por 

disfunções vasculares associadas à doença (NEHEMY et al., 2001). 

O tratamento da retinopatia diabética é feito com bom controle clínico, 

fotocoagulação com laser e vitrectomia (NEHEMY et al., 2001; ABATTE et al., 2011). 

Como a aplicação de laser não melhora a visão, o melhor momento para iniciar-se o 

tratamento é antes que o paciente apresente baixa acuidade visual. Baixa acuidade 

visual é um sintoma tardio da RD e muitos pacientes permanecem sem diagnóstico, 

mesmo quando a doença se encontra em fase avançada. Desta forma, todo 

paciente deve ser submetido à oftalmoscopia tão logo DM tenha sido diagnosticado 

(GROSS, NEHME, 1999; NEHEMY et al., 2001; ABBATE et al., 2011). 
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2.4.2 Retinopatia diabética no cão 

 

 

Retinopatia diabética no cão (espontânea ou induzida) é caracterizada por 

aumento da espessura da membrana basal vascular, perda de pericitos, formação 

de microaneurismas, obstrução de capilares e lesão das células da musculatura lisa 

das arteríolas retinianas (BARNETT, 1981; MUÑANA, 1995; LANDRY et al., 2004). 

As primeiras lesões microvasculares só se tornam visíveis, tanto no paciente 

humano como no cão diabético, após alguns anos do início da doença (KERN; 

LENGERMAN, 1995; CULLEN; WEBB, 2007a), independentemente de o paciente 

estar ou não sendo tratado (CULLEN; WEBB, 2007a; LI et al., 1992). Nos cães, 

portadores de DM espontânea, a RD demora de 3 a 5 anos para se desenvolver, 

enquanto nos cães com DM induzida demora aproximadamente 2 anos (CULLEN; 

WEBB, 2007b). 

Os achados oftalmoscópicos incluem microaneurismas, hemorragia retiniana, 

dilatação e tortuosidade das vênulas retinianas, hiperrefletividade da área tapetal e 

exsudatos coriorretinianos, capilares acelulares são mais prevalentes no quadrante 

temporal superior que no quadrante nasal inferior, enquanto que a distribuição dos 

pericitos fantasmas é igual em todos os quadrantes ou seja, alterações vasculares 

similares as que ocorrem na retinopatia diabética humana em sua fase inicial 

(MONTI et al., 1976; MUÑANA, 1995; GUPTILL et al., 2003). 

Histologicamente, a retinopatia diabética no cão assemelha-se a forma não 

proliferativa do homem, com microaneurismas, perda das células murais, células 

murais fantasmas e dilatação dos capilares retinianos (ENGERMAN; KERN, 1995; 

LANDRY et al., 2004). 

Como a maioria dos casos de retinopatia diabética em cães é sub-clínica não 

há relatos de cegueira oriundos destas complicações (MUÑANA, 1995; GUPTILL et 

al., 2003). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da RD no DM espontâneo no cão 

não foram bem estudados (LANDRY et al., 2004). 

Estudo realizado por Landry et al. (2004) concluiram que a duração do DM 

não foi responsável pela RD. Os autores sugerem que o tempo de seguimento dos 

pacientes, que foi de 2,1 anos fo insuficiente para comprovar tal afirmação. Sibay 

(1967) sugeriu que o diabete precisa estar presente por pelo menos cinco anos no 
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cão, antes da manifestação da retinopatia. Existem vários casos reportados de 

retinopatia em cães com diabete melito espontânea (PATZ, 1962; SIBAY, 1967; 

MONTI, 1976; BARNETT, 1981; ONO, 1986). 

As pesquisas mostram que ao comparar cães com controle glicêmico 

adequado com cães com controle glicêmico inadequado, este último apresentou 

progressão da RD após 2,5 anos (LANDRY et al., 2004). 

A progressão da RD após remoção da catarata por facoemulsificação não foi 

perfeitamente estudada nos cães, mas estudos recentes mostram que esta não 

ocorre, como ocorre no homem (BAGLEY; LAVACH, 1994; LANDRY et al., 2004). 

Recentemente, o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) foi 

determinado no humor aquoso de cães diabéticos e não diabéticos, demonstrando 

que não há diferença significante, o que pode explicar a baixa prevalência e 

gravidade da RD em cães (ABRAMS et al., 2011). 

Cães diabéticos não desenvolvem grau grave da RD comparado a pacientes 

humanos em razão da menor expectativa de vida, portanto, não há tempo suficiente 

para as lesões retinianas desenvolverem e progredirem como em humanos 

diabéticos com maior expectativa de vida (ABRAMS et al., 2011). 

 

 

 

2.5 Facoemulsificação 

 

 

A facoemulsificação foi idealizada por Kelman em 1967 e introduzida no Brasil 

em 1990, resultando numa mudança radical na maneira de se tratar cirurgicamente 

a catarata (GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; MONTENEGRO; REZENDE, 

2000; REZENDE; REZENDE, 2000; WILKIE; COLITZ, 2009). 

A cirurgia consiste em remover a lente opacificada por pequena incisão, 

fragmentando-a, emulsificando-a e aspirando-a. A técnica necessita de poucas 

suturas e permite a cicatrização mais precoce com menor período de recuperação 

(MONTENEGRO; REZENDE, 2000; LAUS, 2009; SHAH; CHEN, 2010). 

Para emulsificar a lente, a energia é gerada por um transdutor localizado na 

caneta do facoemulsificador que vibra numa frequência ultrassônica. A lente é 
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aspirada posteriormente e todo material cortical é removido (MONTENEGRO; 

REZENDE, 2000; OFRI, 2008; LAUS, 2009). 

A cirurgia é realizada em sistema fechado de irrigação e aspiração, impedindo 

o colapso da câmara anterior, mantendo seu volume constante (OFRI, 2008). 

No cão e no homem esta técnica cirúrgica é mais utilizada para a remoção da 

lente devido à pequena incisão, menor tempo cirúrgico e baixa lesão nas estruturas 

intraoculares, resultando em menores complicações, principalmente quanto 

inflamação (BAGLEY; LAVACH, 1994; BRAS et al., 2006; HONG et al., 2009; 

CHIURCIU et al., 2010; CRASTA et al., 2010; KLEIN et al., 2011; MOELLER et al., 

2011). 

 

 

 

2.6 Anti-inflamatórios 

 

 

A medicina veterinária e humana disponibilizade 2 grupos de anti-

inflamatórios: anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais (AINES), ambos 

interferindo na via cicloxigenase/lipoxigenase. Os AINES diminuem a inflamação por 

inibir a atividade da enzima cicloxigenase e consequentemente inibir a síntese de 

prostaglandinas. Os corticóides agem inibindo a síntese do ácido aracdônico e são 

muito utilizados no tratamento de pós-operatório em cirurgias de catarata (MUNGER 

et al., 2009). São comumente utilizados duas a seis semanas após a cirurgia. 

Entretanto, estudos no homem mostram que este grupo de fármacos pode ocasionar 

efeitos adversos como aumento da pressão intraocular, retardo da cicatrização e 

aumento de possibilidade de infecção (EL-HAZARI et al., 2000). 

DM no cão pode ser induzida por terapêuticas crônicas ou exageradas com 

corticosteróides e progestágenos. Contudo, uma vez que a grande maioria dos cães 

não desenvolve diabete clínica apenas com terapêutica crônica de corticosteróides 

ou com Cushing espontâneo, pode-se afirmar que é necessário haver uma 

diminuição na capacidade funcional das células-β, resultante de processos 

imunológicos oude pancreatite crônica, para o aparecimento da doença. A 

administração destes fármacos antagonizam a ação da insulina e causam exaustão 

da função pancreática (NELSON, 2010). 
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 Alguns estudos sugerem que a dexametasona tem melhor potência anti-

inflamatória e maior capacidade de ligação a receptores de glicocorticóides do que a  

prednisolona, porém a capacidade de proteger a barreira hemato-aquosa é 

semelhante (DIESTELHORST et al., 1992). No entanto, quando comparadas entre 

si, fosfato de dexametasona 0,1% e acetato de prednisolona 1% apresentaram 

eficácia similar no tratamento pós cirúrgico de facoemulsificação no homem, além de 

apresentarem boa tolerância e controle dos efeitos de inflamação (STRUCK; 

BARISLOVICH, 2001). 

Em substituição aos corticóides, alguns estudos envolvendo uso de AINES no 

tratamento pós-operatório de catarata foram realizados em humanos, principalmente 

com cetorolaco de trometamina 0,5%. Pesquisadores concluíram que este fármaco 

mostrou-se eficaz, pois apenas 28% do total de pacientes descontinuaram a terapia 

pelo tratamento não apresentar resultado (HEIER et al., 2009). Quando comparado 

à anti-inflamatórios esteroidais como dexametasona e prednisolona o cetorolaco de 

trometamina 0,5% obteve desempenho similiar (OSTROV et al., 1997).  

A uveíte pós-operatória é considerada o maior problema da cirurgia para 

extração de catarata no cão (MOORE et al., 2003). O desenvolvimento de iridociclite 

ou inflamação do segmento anterior é uma das complicações mais comuns 

resultantes da facoemulsificação (BRIKSHAVANA, 2005). Com a manipulação das 

estruturas intraoculares, é possível que ocorram alterações na barreira hemato-

aquosa resultanto em liberação de mediadores inflamatórios. Esta situação é, no 

entanto, geralmente controlável com administração tópica e sistêmica de anti-

inflamatórios esteróides ou não esteróides no período pré e pós-operatório, sendo 

geralmente reversível ao fim de poucos dias (TUNTIVANICH; TUNTIVANICH, 2007). 

 

 

 

2.7 Eletrorretinograma 

 

 

A maioria dos organismos tem, de alguma forma, capacidade de responder à 

luz. O fenomeno de fototransdução visual consiste na absorção de um sinal 

luminoso por uma proteína fotossensível e na sua conversão e ampliação num sinal 
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eletrofisiológico, transmíssivel ao sistema nervoso central (SNC) (CHAUDIEU; 

MOLON-NOBLOT, 2004). Apesar da morfologia do olho variar entre as diferentes 

espécies, o fenômeno de fototransdução é comum entre elas e baseia-se no 

funcionamento de proteínas altamente seletivas que se localizam na superfície da 

membrana celular fotorreceptora e são responsáveis pela captação de fótons de luz 

e transmissão de um estímulo luminoso à respectiva célula fotorreceptora 

(SLATTER, 2008). 

A retina dos mamíferos possuem células responsáveis pela captação dos 

estímulos luminosos e consequente transmissão dessa informação ao SNC 

(CHAUDIEU; MOLON-NOBLOT, 2004). 

Todos os neurônios que compõem a retina, bem como as células do epitélio 

pigmentado da retina, contribuem para a resposta aos estímulos luminosos. Uma 

vez no córtex visual, estes impulsos recriam a cena visual e com o envolvimento de 

áreas visuais de associação selecionadas, resultando na percepção consciente, ou 

seja, visão (MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

As células da retina geram corrente elétrica, que é capturada pelo 

eletrorretinograma. Quando uma parte da retina é iluminada, as células da retina são 

ativadas simultaneamente (HONSHO et al., 2004). A resistência que a corrente 

passa é formada pela córnea, vítreo e retina (KOMAROMY et al., 2002).  

Os fotorreceptores têm conexão sináptica direta com os interneurônios 

bipolares, que conectam os fotorreceptores com as células ganglionares. Tais 

células formam o nervo óptico e transmitem o potencial de ação que chega ao 

cérebro (WEICHSLER; HERRERA, 2007).   

Distinguem-se nos canídeos e em outras espécies mamíferas, dois tipos de 

células fotorreceptoras: os cones e os bastonetes. Esta distinção é feita com base 

nas caraterísticas morfológicas e eletrofisiológicas destas células (SLATTER, 2005). 

Como citado anteriormente, os cones são mais sensíveis a luz intensa (visão 

fotópica) permitem uma melhor resolução da imagem e a visão de cores. Os 

bastonetes são mais sensíveis no crepúsculo (visão escotópica) sendo responsáveis 

pela visão acromática (RANDALL et al., 1998). 

O eletrorretinograma é baseado na estimulação da retina pela luz e no 

registro de sua resposta. Luz de intensidade, comprimentos de onda e duração de 

flashes variáveis são direcionados a córnea (KOMAROMY et al., 2002). Estudos 

revelam que estas alterações elétricas propagam-se através de várias camadas da 
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retina e atingem o córtex visual via nervo óptico, trato óptico e tálamo (MENDONÇA; 

TAKAHASHI, 2010). 

Com o eletrorretinograma (ERG) de campo total, é possível avaliar a função 

retiniana pela análise dos potenciais de ação da retina. Esses potenciais foram 

descobertos em 1849 por Du Bois Reymond (WEICHSLER; HERRERA, 2007).  

Em 1865 o eletrofisiologista sueco Frutiof Holmgren foi o primeiro a mensurar 

a soma dos potenciais de ação da retina em resposta ao estímulo luminoso. O 

trabalho foi feito em olhos de rãs (DANTAS, 1995; MENDONÇA; TAKAHASHI, 

2010). 

Alguns anos depois, removendo o segmento anterior e colocando o eletrodo 

diretamente na superfície retiniana, a resposta teve origem da própria retina 

(DANTAS, 1995; MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010).  

Dewar mostrou que os potenciais elétricos podiam ser registrados colocando 

um eletrodo na córnea e aplicando o eletrodo de referência na pele. Esta atividade 

bioelétrica observada no olho e desencadeada pela estimulação luminosa, 

denomina-se corrente retiniana, corrente de iluminação ou potencial de ação 

(DANTAS, 1995; MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

Dewar relatou o primeiro eletrorretinograma humano em 1877, mas só em 

1920 o equipamento ficou sensível o suficiente para caracterizar o registro das 

ondas (DANTAS, 1995; MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

Riggs em 1941, com eletrodos em lentes de contato, conseguiu quantificar os 

resultados obtidos pelo ERG (DANTAS, 1995; MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

Karpe (1945) introduziu o eletrorretinograma como um teste diagnóstico de 

rotina a ser utilizado na clínica oftalmológica com a lente de contato corneal. Além 

disso, foi um dos primeiros a enfatizar a importância do ERG como registro objetivo 

da função retiniana. Desde então, houve considerável desenvolvimento da 

eletrofisiologia clínica (NARFSTRÖM, 2002). 

Atualmente há quatro tipos de eletrorretinograma: eletrorretinograma de 

campo total (Full Field ERG); eletrorretinograma focal (Focal ERG); 

eletrorretinograma por padrão reverso (Pattern ERG) e eletrorretinograma multifocal 

(Multifocal ERG) (MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

Os aparelhos utilizados para a realização do ERG apresentam dois 

componentes principais: o sistema de estimulação e o de gravação. O sistema de 
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estimulação é variável, podendo ser produzido por flash de luz difusa, por 

estimulação padrão ou por estimulação focal (TZECOV; ARDEN, 1999). 

Para registrar a resposta ao estímulo luminoso, necessitam-se de três 

eletrodos: ativo, referência e terra. Eletrodos bipolares possuem o ativo e o 

referência juntos. Existem diversos modelos que podem ser utilizados tanto na 

medicina humana como na medicina veterinária, tais como: ERG-jet, Burian Allen, 

Goldlens, bipolar com fonte luminosa acoplada e DTL (HÉRBERT et al., 1996; 

MAHEHARA et al., 2005; BELLER et al., 2007). Ao comparar os eletrodos, podemos 

observar que as respostas dos testes eletrofisiológicos diferem entre si (GUM, 1980; 

DANTAS, 1995; KUZE; UJI, 2000; ITOH et al., 2013; PEREIRA et al., 2013). 

Para avaliar isoladamente cones e bastonetes, podem-se utilizar estímulos 

repetitivos ou variáveis, de maior ou menor intensidade, frequências de luzes 

oscilatórias (flickers), além da adaptação à luz ou ao escuro (DANTAS, 1995). 

Por definição, eletrorretinograma (ERG) é a onda polifásica retiniana obtida 

em resposta ao estímulo luminoso (GUM, 1980). É um meio de diagnóstico 

importante por ser objetivo, não invasivo e capaz de avaliar a função retiniana, 

detectando precocemente lesões nas suas camadas mais externas (KOMAROMY et 

al., 1998a, b; TZEKOV; ARDEN, 1999; SAFATLE et al., 2005). 

O ERG tem uma representação gráfica que consiste na rápida onda negativa 

“a”, seguida pela positividade da onda “b”, terminando em um potencial positivo lento 

a onda “c” (WEICHSLER; HERRERA, 2007). O eletrorretinograma de campo total é 

uma resposta em massa, que representa a atividade de todas as unidades 

envolvidas em gerar a resposta (BIRCH; ANDERSON, 1992; GONÇALVES et al., 

2000).  

Os fotorreceptores geram a onda-a. A onda-b é resultante da ativação das 

células de Müller e, em menor significância, das células bipolares, além disso, 

indiretamente, avalia as camadas médias da retina (HECKENLIVELY; ARDEN, 

2006). A onda-c tem sua origem no epitélio pigmentado da retina, entretanto, devido 

às condições usadas na Medicina Veterinária, a onda-c é raramente detectada 

(WEICHSLER; HERRERA, 2007).  

A onda-c pode ser observada quando é feito um tipo especial de ERG, o ERG 

de longos flashes. Enquanto as ondas-a e b aparecem na escala de milisegundos, a 

onda-c aparece na escala de segundos. O aparecimento da onda-c no epitélio 

pigmentado da retina depende do fluxo de potássio das outras camadas da retina. 
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Só que o fluxo extracelular de potássio depende da fototransdução. Portanto, a 

onda-c pode nos dar um panorama da fototransdução como um todo, da integridade 

do epitélio pigmentado da retina e da interação do EPR e do resto da retina. A 

pesquisa da onda-c não é rotineira, geralmente só é pesquisada quando já se sabe 

que há algo errado com o ERG e consequentemente, com a retina (WEICHSLER; 

HERRERA, 2007). 

Há também os potenciais oscilatórios, que são pequenas ondas rítmicas da 

fase ascendente da onda-b, vindas da camada nuclear interna. O aumento repentino 

na pressão intraocular muda a latência e a amplitude desses potenciais (OFRI et al., 

1993). 

Antes do surgimento da eletrorretinografia, o clínico ou oftalmologista se 

baseava na presença dos reflexos pupilares direto e consensual, teste de 

ofuscamento e, quando possível na fundoscopia direta e indireta para avaliar a retina 

(NARFSTRÖM, 2002). 

ERG na medicina humana é usado em várias instituições para diagnosticar e 

avaliar a progressão de degenerações retinianas hereditárias, enfermidades tóxicas 

e nutricionais além de detectar e acompanhar, em pacientes diabéticos, a retinopatia 

proliferativa e não proliferativa, avaliar a retina quando há opacidade de meio e 

perda inexplicável da visão (RUBIN, 1971; OFRI, 2002; ORIÁ et al., 2004; CATALA; 

CASTANY, 2005; SAFATLE et al., 2005; PETERSEN-JONES et al., 2006; 

NARFSTRÖM; PETERSEN-JONES, 2007).  

Na medicina veterinária, ERG tem grande importância na clínica de pequenos 

animais, como meio de diagnosticar condições que possam resultar em cegueira; 

podendo ser realizado também em grandes animais e animais exóticos. Em cães, a 

maior utilidade desse exame é avaliação pré-operatória de pacientes com catarata, 

nos quais não é possível avaliar o fundo do olho (GRANITZ, 1994; OFRI, 2002; 

ORIÁ et al., 2004; CHEN et al., 2006; SAFATLE, 2008; SAFATLE et al., 2010b, c, d). 

As principais indicações do eletrorretinograma são com a intenção de avaliar 

a função retiniana. O exame é empregado quando se suspeita de lesão retiniana e 

outros meios de diagnóstico não foram eficazes para detectá-la, monitorar o grau de 

comprometimento retiniano após diagnóstico por exame oftalmoscópico das lesões 

retinianas, avaliar a função da retina em pacientes candidatos a cirurgia para 

remoção da catarata, diagnosticar precocemente, degenerações retinianas 
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hereditárias, principalmente nos cães, algumas vezes nos gatos e mais raramente 

nos equinos (KOMAROMY et al., 2003; NEGRETTO et al., 2008). Este exame é 

também importante nos casos em que o oftalmologista, mesmo após boa anamnese 

e exame clínico, não consegue chegar a um diagnóstico correto, podendo assim, 

orientá-lo, se é de etiologia neurológica ou oftalmológica (KOMAROMY et al., 1998a, 

b). 

O exame permite avaliar as camadas externas da retina, por meio de um 

estímulo luminoso, com controle de intensidade, frequência e cor (HONSHO et al., 

2004). 

ERG possibilita diagnosticar alterações iniciais, mesmo em retinas 

aparentemente normais à oftalmoscopia (AGUIRRE; RUBIN, 1971; KOMAROMY et 

al., 1998b; HONSHO et al., 2004; SAFATLE et al., 2007). 

Testes eletrofisiológicos utilizados com objetivo de pesquisa foram feitos em 

várias espécies tais como: rato, camundongo, pombo, esquilo, galinha, coelho, gato, 

cão, ovelha, macaco. Espécies de maior porte como suíno, bovino e equino são 

raramente usados para este fim, pois anestesia geral é um procedimento 

dispendioso, demorado e mais arriscado (KOMAROMY et al., 2003; HENDRIX; 

SIMS, 1999; NUSINOWITZ; HECKENLIVELY, 2006; PETERSEN-JONES et al., 

2006). Em gatos, ERG pode ser utilizado para diagnosticar doenças retinianas como 

degeneração retiniana hereditária, retinopatia não inflamatória e degeneração 

retiniana central causada por dieta deficiente em taurina (SIMS, 1999).  

Nos equinos, alterações retinianas também são frequentes. Várias são as 

doenças que necessitam de eletrorretinograma para auxiliar na avaliação da função 

retiniana, principalmente quando há opacidade de meios, como catarata que é 

frequente em potros (KOMAROMY et al., 2003; NARFSTRÖM, 2006). 

Animais portadores de uveíte recorrente equina (URE), cegueira noturna 

congênita estacionária (CNCE), retinites e coriorretinites não relacionadas a URE, 

descolamento de retina, trauma ocular e glaucoma, necessitam do exame para 

auxiliar no diagnóstico e prognóstico (KOMAROMY et al., 2003; NARFSTRÖM, 

2006). 

O diagnóstico de acromatopsia também é feito com auxílio do ERG revelando 

ausência da resposta retiniana a estimulação luminosa com alta frequência e 

intensidade, caracterizando disfunção de cones. Hurn et al. (2003) diagnosticaram 

acromatopsia em cães da raça Chihuahua, Pastor de Shetland e mestiço de 
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Rhodesian Ridgeback, além do Poodle Miniatura e Malamute já descritos 

anteriormente por Rubin (1971). 

Alguns fatores podem influenciar o ERG, como iluminação ambiental, estado 

de adaptação da retina, intensidade do flash, idade do paciente, estágio da catarata, 

técnica anestésica, espécie, raça do animal, qualidade do equipamento que registra 

e principalmente as condições da retina (TANSKANEN et al., 1996; YANASE; 

OGAWA, 1997; CHAUDHARY et al., 2003; HONSHO et al., 2004; ITOH et al., 2004; 

KOMMONEN et al., 2007; MAEHARA et al., 2007; WOODWARD et al., 2007; YU et 

al., 2007; LEE et al., 2009; LIN et al., 2009). Mentzer et al. (2005) observaram que o 

tipo do eletrodo e a distância do eletrodo referência também influenciam os traçados 

do ERG. 

Como o paciente deve permanecer imóvel durante o exame, na medicina 

veterinária há a necessidade de contenção química promovida por sedação ou 

anestesia (HONSHO et al., 2004; HECKENLIVELY; ARDEN, 2006). 

O estabelecimento de um protocolo de sedação para cada espécie, que 

associe segurança, praticidade, acinesia palpebral e ocular e pouca alteração na 

amplitude e tempo das ondas do traçado do ERG é desejável tanto para 

procedimentos de rotina como para pesquisas comparativas (WOODWARD et al., 

2007; GIULIANO, 2008; LIN et al., 2009; SAFATLE et al., 2010a). 

Alguns estudos sugerem que a anestesia pode interferir nos resultados do 

ERG (TANSKANEN et al., 1996; YANASE et al., 1997; CHAUDHARY et al., 2003; 

KOMMONEN et al., 2007; WOODWARD et al., 2007; LIN et al., 2009). 

A cetamina é um anestésico dissociativo, porém está associado a movimentos 

palpebrais involuntários e reflexo corneano (NOWROUZIAN et al., 1981). Em cães, a 

associação de cetamina com xilazina ou detomidina não deprime a resposta elétrica 

da retina como halotano ou sevoflurano (YANASE; OGAWA, 1997), porém pode 

promover rotação do bulbo ocular, necessitando assim de pontos de reparo para seu 

posicionamento (KOMMONEN; RAITTA, 1987). 

Com o objetivo de evitar interferências no registro pelo reflexo de constrição 

pupilar e estimular a maior área da retina, é necessário dilatar a pupila com um 

midriático de curta duração (KOMMONEN; RAITTA, 1987).  

AInternational Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) em 

1989 juntamente com a Foundation Fighting Blindness, recomendaram um protocolo 
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padrão internacional para o uso clínico do ERG de campo total (full-field ERG) no 

homem. Esse protocolo foi atualizado em 1999 por Marmor e Zrenner e, em 2009 

por Marmor et al. com o objetivo de que todo o registro eletrorretinograma feito em 

diferentes locais pudesse ser interpretado e analisado de forma uniforme. 

Os parâmetros a serem usados neste protocolo se referem à amplitude (altura 

da onda em relação à linha de base ou isoelétrica) pico-a-pico, que é definida em 

microvolts (μV) como o tamanho da resposta entre o pico da onda-a e o pico da 

onda-b, e o tempo de culminação da onda-b, que é definido em milisegundos (ms) 

como o tempo entre o estímulo luminoso e o pico da resposta da onda-b. A 

amplitude da onda-a é mensurada desde a linha isoelétrica até o ponto mais 

deprimido da onda-a. A amplitude da onda-b é medida desde ponto mais baixo da 

onda-a até o ponto mais elevado da deflexão da onda-b. A relação das ondas b/a é 

importante para correlacionar a função entre camadas internas e externas da retina 

(Figura 6) (MENDONÇA; TAKAHASHI, 2010). 

 

 

Figura 6 –  Representação esquemática da mensuração da amplitude das onda-a e b no 
eletrorretinograma de campo total 

 

 

 

 

De acordo com ISCEV as cinco respostas obtidas pelo exame são: resposta 

escotópica obtida pelos bastonetes (com adaptação ao escuro), resposta escotópica 

máxima (com adaptação ao escuro), potencial oscilatório, resposta fotópica obtida 

pelos cones (com adaptação ao claro), resposta a estímulos repetitivos rápidos – 

Flicker a 30Hz (MARMOR; ZRENNER, 1999; MARMOR et al., 2004; SAFATLE et al., 
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2007) (Figuras 7 e 8).  As respostas são registradas após 20 minutos de adaptação 

do olho ao escuro (NARFSTRÖM, 2002; MARMOR et al., 2009). 

Resposta de bastonetes é a primeira resposta a ser registrada, após 

adaptação ao escuro, com estímulo de flash de luz branca com sua intensidade 

máxima atenuada em 2,5 unidades logarítmicas, com intervalo de 2 segundos, 

utilizando-se filtros de densidade neutra. A intensidade de iluminação, abaixo do 

limiar de resposta dos cones, produz apenas resposta de bastonetes (MARMOR et 

al., 2004). 

Resposta escotópica máxima é obtida com estímulos de alta intensidade e 

contém tanto as respostas de cones como a de bastonetes. A estimulação é feita no 

estado adaptado ao escuro e sem a presença de luz de fundo, com intervalo de no 

mínimo 10 segundos entre cada estimulação, devido à alta intensidade do estímulo 

(MARMOR et al., 2004). 

Os potenciais oscilatórios (POs) são 4 a 10 ondas de baixa amplitude e alta 

frequência sobrepostas na onda-a ou no ramo ascendente da onda-b do ERG, que 

são registradas em várias espécies animais, incluindo cão e gato (SIMS, 1999). 

Estas ondas são fortemente dependentes de uma circulação retiniana intacta, sendo 

então, indicadores sensíveis de isquemia retiniana (SIMONSEN, 1975; SEVERNS et 

al., 1994; NEGRETTO et al., 2008). Todos os pacientes devem estar com os olhos 

adaptados ao escuro e utiliza-se o mesmo standard flash (SF) branco, com um filtro 

passa-alto de 75 a 100 Hz e com intervalo interestímulo de 15 segundos. Os 

potenciais aparecem na porção ascendente da máxima resposta (MARMOR et al., 

2004; NEGRETTO et al., 2008).  

Acredita-se que os POs sejam resultados do feedback entre as células 

amácrinas e células bipolares e/ou feedback entre células bipolares e células 

amácrinas (WACHTMEISTER, 1987; TZEKOV; ARDEN 1999). Para Heckenlively e 

Arden (2006), a origem dos POs estaria nas células amácrinas, possivelmente 

células horizontais e células interplexiformes, refletindo a atividade das camadas 

internas da retina. São mais vulneráveis à distúrbios de circulação retiniana que a 

onda-b  (TZEKOV; ARDEN, 1999;  MARMOR; ZRENNER, 1999; NEGRETTO et al., 

2008). 

Vários estudos foram feitos para descrever alterações de POs em pacientes 

diabéticos, nos quais se detectaram ausência ou diminuição dos POs nos casos que 
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apresentavam retinopatia diabética em grau avançado (NEGRETTO et al., 2008; 

MARMOR; ZRENNER, 1999). Os POs podem ser utilizados como uma ferramenta 

muito importante na identificação de pacientes diabéticos com risco de 

desenvolverem retinopatia proliferativa e assim indicar com urgência, o tratamento 

com laser (TZEKOV; ARDEN, 1999; NEGRETTO et al., 2008). Podem, também, ser 

utilizados para mensurar quantitativamente, toda a isquemia retiniana interna em 

outras doenças vasculares, degenerações retinianas pigmentárias, glaucoma, 

doença de Alzheimer e outras doenças coriorretinianas difusas (SIMS, 1999). 

A resposta fotópica de cones a flash isolado reflete somente a atividade dos 

cones. É obtida, saturando-se os bastonetes por meio de uma luz branca de fundo 

com luminância da luz de 17 a 34 cd/m² (candelas por metro quadrado). Para 

obtenção desta resposta é necessário período de adaptação à luz de 10 minutos, 

pois as respostas dos cones tendem a crescer nos primeiros minutos. A intensidade 

do estímulo luminoso é máxima (MARMOR et al., 2004). 

Flicker a 30 Hz é a resposta à estimulação intermitente em uma frequência de 

30 Hz (60 reversões entre claro e escuro/segundo). É registrada na presença de luz 

de fundo 34cd/m² (MARMOR et al., 2004). 
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Figura 7 –  Eletrorretinograma de campo total utilizando Eletrorretinógrafo Veris 2000, realizado 
em cão da raça Poodle, fêmea, com 9 anos de idade portadora de diabete melito pré 
cirurgia de catarata 

 

 

 

Fonte: LIOC - FMVZ/USP (2012) 
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Figura 8 –  Eletrorretinograma de Campo Total utilizando Eletrorretinógrafo Veris 2000 realizado 
em cão da raça Poodle,fêmea, com 9 anos de idade portadora de diabete melito 6 
meses pós facoemulsificação 

 

 

 

Fonte: LIOC - FMVZ/USP (2012) 
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2.7.1 Alterações eletrorretinográficas 

 

 

Na avaliação das alterações eletrorretinográficas deve-se observar a 

amplitude (µv) e tempo de culminação (ms). Como o eletrorretinograma de campo 

total registra as respostas da retina como um todo, alterações focais podem não ser 

detectadas. As alterações relacionadas à retinopatia diabética têm características de 

comprometimento difuso (PARISI et al., 1997). Assim sendo, podem ser observadas 

diminuição das amplitudes e aumento do tempo de culminação nas respostas 

registradas. Onda-b com baixa amplitude representa diminuição funcional de 

fotorreceptores (KOMAROMY et al., 1998b). As amplitudes das ondas-a e c também 

podem ser utilizadas para avaliar a função retiniana (SALOMÃO, 2002). O tempo de 

culminação, que corresponde ao tempo que leva do início do estímulo até o máximo 

da resposta em cada onda, pode ser mensurado nas 3 ondas, principalmente na 

onda-b, e também serve para identificar alterações retinianas (KOMAROMY et al., 

1998b). 

Nos processos isquêmicos de doenças vasculares, como por exemplo nos 

casos de diabete e consequentemente obstrução venosa,  um dos parâmetros 

importantes na avaliação de alterações vasculares da retina é a relação b/a  

(DANTAS et al., 2010). 

Em doenças vasculares da retina ocorre diminuição na amplitude da onda-a 

(fotorreceptores) e onda-b (gerada na camada nuclear interna, provavelmente pelas 

células de Müller, e indiretamente pela atividade da célula bipolar). O processo de 

diminuição da amplitude da onda-a e b foi descrito primeiramente por Henkes em 

1953, porém com uma diminuição maior na amplitude da onda-b.  

No início da retinopatia diabética, quando à oftalmoscopia ainda não se 

observa alterações fundoscópias, pode ser identificadas alterações no 

eletrorretinograma de campo total (estágio 0) (TORREN; MULDER, 1993). A 

principal alteração é um aumento significativo no tempo de culminação do potencial 

oscilatório 1 (OP1) (TZEKOV; ARDEN, 1999). Total diminuição das corcovas (ou 

oscilações) de POs também pode ser observada tanto para a luz branca como luz 

azul, além atraso no tempo de culminação da onda-b (TZEKOV; ARDEN, 1999). 
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A amplitude do potencial oscilatório pode ser correlacionada com a gravidade 

da retinopatia diabética. A diminuição seletiva ou predominante da amplitude da 

onda-b pode ser indicativa de oclusões vasculares. Pacientes com grau grave de 

RDNP têm diminuição acentuada ou até ausência de POs (TZEKOV; ARDEN, 1999). 

O restante do exame pode apresentar-se dentro da normalidade (MENDONÇA; 

TAKAHASHI, 2010). Pode haver redução significativa da amplitude da onda-b na 

fase escotópica em crianças com diabete melito insulino-dependentes onde não se 

detecta retinopatia diabética na angiografia fluoresceínica (TZEKOV; ARDEN, 1999). 

Vários outros parâmetros de ERG podem estar alterados em pacientes 

humanos com retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) grau leve, como: tempo 

de culminação de onda-b escotópica, tempo de culminação e amplitude do flicker a 

30Hz, e tempo de culminação de ERG fotópico. A maioria dos estudos utilizando 

eletrorretinograma por padrão reverso (PERG) relata diminuição e retardo no tempo 

de culminação em casos de DRNP (TZEKOV; ARDEN, 1999). 

Estudos feito por Chen et al. (2008) em humanos portadores de retinopatia 

diabética não proliferativa concluíram que tanto os POs como a amplitude da onda-a 

são indicadores da função das camadas internas da retina, onde observaram 

redução da amplitude das respostas além do aumento do tempo de culminação. A 

pesquisa utilizou estímulo com luz vermelha e luz de fundo azul. Neste estudo 

afirmaram que esta diminuição foi estatisticamente significante na retinopatia leve, 

moderada e grave, enquanto que para os POs esta diminuição foi estatisticamente 

significante nos grupos moderado e grave. 

Estudos feitos em ratos diabéticos demonstraram habilidade reduzida nestes 

animais em sintetizar glutamina do glutamato, aumentando, consequentemente, sua 

concentração no vítreo. O glutamato, que é neurotransmissor excitatório, quando 

presente em altas concentrações no vítreo é tóxico para os neurônios retinianos, 

resultando em função retiniana reduzida no DM, o que pode ser observado no ERG, 

com diminuição das respostas logo no início da doença, com exceção dos potenciais 

oscilatórios (POs), onde esta diminuição ocorre mais tardiamente (HANCOK; 

KRAFT, 2004). 

Diminuição da amplitude da onda-a na fase fotópica, pode ter origem na 

camada de células ganglionares da retina e axônios, o que confirma a hipótese de 

que a neuropatia retiniana seja um fator precoce e importante da retinopatia 

diabética (BRESNICK; PALTA, 1987; CHEN et al., 2008). 
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Pacientes com retinopatia diabética proliferativa (RDP) também apresentam 

alterações no ERG como diminuição da amplitude de POs, retardo no tempo de 

culminação dos POs, diminuição das ondas-a e b escotópica e fotópica e atraso no 

30Hz flicker. Yoshida et al. (1991) observaram que anormalidade seletiva nos POs é 

decorrente de uma disfunção da neurorretina que pode ocorrer antes das alterações 

vasculares retinianas detectáveis em pacientes diabéticos. Esta neuropatia retiniana 

pode preceder o aumento da permeabilidade da barreira hematorretiniana, que 

representa a primeira alteração funcional da retina em pacientes diabéticos não 

insulino-dependentes (SERRARBASSA et al., 2008). 

De acordo com Bresnick e Palta (1987); Kristinssson et al. (1995) e Abbate et 

al. (2011) pacientes humanos que apresentam baixa amplitude de POs, com 

moderada a grave retinopatia diabética não proliferativa e discreta retinopatia 

diabética proliferativa, possuem grandes possibilidades de progressão da retinopatia 

diabética, quando comparado com olhos que apresentam a mesma lesão, porém 

com amplitudes normais ou levemente diminuídas dos POs. 

ERG é um exame útil na avaliação da retinopatia diabética, porque permite 

determinar pacientes que tenham ou não propensão a desenvolver DRP, além de 

mensurar objetivamente, de forma não invasiva a progressão da doença e definir o 

estado funcional da retina quando o paciente apresenta complicações como a 

presença de catarata (TZEKOV; ARDEN, 1999). 

Segundo Kristinsson et al. (1995), baseados nas diretrizes estabelecidas pela 

Retinopathy Working Party  em 1991 na Europa, o acompanhamento oftalmológico 

deve ser realizado bianualmente em todos os pacientes diabéticos que não 

apresentam retinopatia, e anualmente naqueles pacientes portadores de retinopatia 

diabética, ressaltando a importância do eletrorretinograma nos pacientes diabéticos, 

objetivando melhorar a qualidade de vida destes pacientes, diminuindo a chance de 

apresentarem baixa de visão (POLLACK et al., 1991; MUÑANA, 1995; NEHEMY et 

al., 2001; SQUIRELL et al., 2002; SAFATLE et al., 2008; CHEEMA et al., 2009; 

SAFATLE et al., 2010d). 
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3 OBJETIVO 

 

 

Objetiva-se avaliar a progressão da retinopatia diabética pelo 

eletrorretinograma de campo total em cães portadores de catarata madura e 

hipermadura. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Eletrorretinograma de campo total foi realizado no Serviço de Oftalmologia do 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo no período de julho de 2009 a novembro de 2012 após 

aprovação pela Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo – Protocolo nº 1675/2009. 

 

 

 

4.1 Pacientes  

 

 

O projeto avaliou 24 cães com catarata (12 cães não diabéticos e 12 

diabéticos), 9 machos e 15 fêmeas, das raças Cocker Spaniel Inglês (1), Labrador 

(1), Lhasa Apso (2), Maltês (3), Poodle Miniatura (4), Schnauzer Miniatura (1), SRD 

(10) e Yorkshire Terrier (2)  encaminhados ao Serviço de Oftalmologia do Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo. No atendimento oftalmológico foram coletadas informações referentes 

aos pacientes, como raça, idade, sexo e tempo de desenvolvimento do diabete. 

Todos os pacientes passaram por exame oftalmológico completo que incluiu: teste 

de lágrima de Schirmer; tingimento pela fluoresceína; mensuração da pressão 

intraocular; utilização da lâmpada de fenda para exame do segmento anterior e 

dilatação pupilar, utilizando colírio de tropicamida 1%, para avaliar a catarata quanto 

ao seu estágio e posicionamento.  

Previamente ao ERG, os pacientes foram submetidos ao ultrassom ocular, 

para que fossem excluídos animais com descolamento de retina e hemorragia vítrea. 

Dentre os pacientes selecionados, não houve critério de exclusão relacionado 

à idade. 

Todos os animais deste estudo foram submetidos ao ERG de campo total 

antes da realização da facoemulsificação e 180 dias após a cirurgia. No momento do 

exame, mensuraram-se os valores séricos de glicose em jejum, com o uso de sensor 
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portátil Optium Xceed®, em todos os pacientes e de frutosamina apenas nos 

diabéticos. 

Foram excluídos do projeto animais que apresentaram eletrorretinograma 

extinto ou respostas atenuadas compatíveis com degeneração retiniana e animais 

que foram submetidos à facectomia extracapsular pelo método convencional. 

Selecionou-se para a cirurgia o olho com melhor reposta ao exame do ERG. 

O exame foi realizado em sala escura, com o paciente sedado. Administrou-

se atropina (0,044 mg/Kg) por via subcutânea. Instilou-se colírio de tropicamida 1%, 

seguido de colírio de fenilefrina 10% com intervalo de 5 minutos entre eles em 

ambos os olhos. A adaptação ao escuro por 30 minutos foi feita com uso de 

bandagem. Para a sedação administrou-se, por via intramuscular, xilazina (0,5 

mg/Kg) e butorfanol (0,2 mg/Kg). Com o intuito de provocar acinesia palpebral e 

evitar interferências, injetou-se lidocaína 2% (4mg/Kg) no canto temporal ao bulbo 

ocular em ambos os lados. Para a obtenção dos registros utilizou-se eletrodo bipolar 

– Burian Allen que foi colocado sobre a córnea após preenchê-lo com metilcelulose 

2% a fim de oferecer melhor contato elétrico e proteger a superfície corneal. O 

formato especular de ambos os eletrodos impossibilitou o fechamento palpebral 

durante o exame. O eletrodo-terra, tipo ear-clip foi colocado no bordo auricular 

esquerdo tricotomizado após preenchê-lo com creme eletrolítico (Figura 9). Com os 

eletrodos devidamente colocados, o animal foi posicionado em decúbito ventral com 

a cabeça inteiramente colocada no interior da cúpula de estimulação (Ganzfeld). 

Este estimulador formado por uma cúpula com diodos emissores de luz  (LEDS – 

Light-emitting diodes) integrados em seu interior, emitiu flashes em diferentes 

intensidades luminosas, forneceu iluminação de fundo difusa e permitiu a 

estimulação de todo o campo visual de uma maneira uniforme. Todos os animais 

foram posicionados sob mesa cirúrgica coberta com tapete de borracha para 

minimizar a interferência elétrica. 

Para a realização do ERG de campo total utilizou-se sistema eletro 

diagnóstico Veris 2000, onde um programa de computador comandou o número de 

apresentações e a duração dos estímulos luminosos. O intervalo interestímulos 

variou de 1 a 15 segundos. As amplitudes das respostas foram  medidas do pico da 

onda-a ao pico da onda-b em microvolts (µV), nas 5 respostas, e o tempo de 

culminação da onda-b em milisegundos (ms) na resposta de bastonetes, máxima 

resposta, cones e flicker. 
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Figura 9 – Eletrodos bipolares Burian Allen de quatro tamanhos (neonato, pediátrico, infantil e 
adulto) e eletro-terra tipo ear-clip 

 

 

 

Fonte: LIOC - FMVZ/USP (2013) 

 

 

O protocolo utlizado foi o mesmo do padrão humano (ISCEV). Primeiramente 

testou a resposta escotópica de bastonetes: obtida com estímulo de flash de luz 

branca com intensidade máxima atenuada em 2,5 unidades logarítmicas por filtro de 

densidade neutra (0,0098 cd/m²). O intervalo interestímulos foi de 2 segundos. Este 

estímulo fica abaixo do limiar de resposta dos cones, produzindo apenas respostas 

de bastonetes. 

A segunda resposta obtida foi a resposta escotópica máxima. Para esta 

resposta há participação tanto dos cones como dos bastonetes e foi obtida com 

estímulos de alta intensidade (2,467 cd/m²). Esta resposta é gerada com os olhos 

ainda adaptados ao escuro e sem a presença de luz de fundo (removeu-se o filtro de 

2.5 unidades logarítmicas). O intervalo interestímulos foi de 10 segundos, devido à 

alta intensidade dos mesmos. 

A terceira resposta obtida foram os potenciais oscilatórios: a intensidade dos 

estímulos foi a mesma da resposta escotópica máxima, porém colhida com filtro 

passa-alto de 75 Hz, com intervalo interestímulos de 15 segundos.  
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A mensuração dos POs foi feita de maneira padronizada, colocando o cursor 

na primeira deflexão negativa ao redor de 10 ms e medindo-se o delta da segunda 

onda que se localiza ao redor de 20 a 30 ms. Assim, padronizou-se a mensuração 

dos POs deste estudo, uma vez que esta análise pode ser feita de diversas formas. 

Depois de adaptação por 10 minutos com luz de fundo azul, realizou-se a fase 

fotópica. A quarta resposta representa a resposta fotópica de cones registrada por 

flash único: revela apenas as respostas dos cones. Foi obtida com luminância de 

30cd/m² e com intervalo interestímulos de 1 segundo. 

A quinta resposta obtida foi o estímulo flicker: resposta isolada dos cones com 

estimulação intermitente à frequência de 30Hz, registrada na presença de luz de 

fundo com luminância de 30cd/m². 

Em cada uma das cinco respostas do protocolo padrão da ISCEV, foram 

feitas 20 apresentações dos estímulos luminosos, sendo considerada a resposta 

final, a média destes registros, exceto a resposta de flicker que foi resultado de uma 

média de 50 apresentações dos estímulos luminosos. 

A amplitude da onda-a foi medida da linha de base até o pico negativo e a 

onda-b foi medida do pico negativo da onda-a até o pico positivo da onda-b. O 

tempo de culminação da onda-b foi medido a partir do início do estímulo até o pico 

da respectiva onda. 

Todas as cirurgias de facoemulsificação foram realizadas pelo mesmo 

cirurgião sob anestesia geral. Para a cirurgia utilizaram-se dois aparelhos de 

facoemulsificação - Universal II e Laureate, ambos da Alcon. Dos 24 animais 12 

cães (6 não diabéticos e 6 diabéticos) foram operados pelo Universal II, os outros 12 

cães (6 não diabéticos e 6 diabéticos) a cirurgia foi realizada pelo Laureate. A 

incisão principal e a side-port foram realizadas em córnea clara. A cápsula anterior 

da lente foi corada com azul de tripano e a câmara anterior preenchida com 

substância viscoelástica (Metilcelulose 2%®). Em seguida realizou-se capsulorrexe 

circular contínua, o núcleo foi hidrodissecado e emulsificado e o material cortical 

removido por aspiração. Viscoelástico foi removido e a ferida cirúrgica reparada com 

fio de seda 8-0 (Ethicon). 

O grupo dos diabéticos teve todos os olhos tratados com moxifloxacino 

(Vigamox®) e ceterolaco de trometamina 0,5% (Cetrolac®) 6 vezes ao dia, enquanto 

o grupo não diabético foi tratado com moxifloxacino, dexametasona (Vigadexa®) 6 

vezes ao dia. Ambos os grupos foram tratados com tropicamida 1% (Mydriacyl®) e 
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cloridrato de dorzolamida 2% (Trusopt®) 3 vezes ao dia nos primeiros 2 dias e 

depois diminuiu-se a administração dos colírios gradativamente, com exceção do 

antibiótico tópico que foram mantidos a administração de no mínimo quatro vezes ao 

dia por 30 dias. 

 Administrou-se ainda no pós operatório, por via oral, antibiótico a cada 12 

horas e anti-inflamatório a cada 24 horas para os 2 grupos. O grupo DM foi tratado 

com anti-inflamatório não esteroidal (meloxican, Maxican®) e o grupo NDM com 

esteroidal (prednisona, Meticorten®). 

As análises estatísticas foram realizadas pelo programa estatístico SPSS for 

Windows 7 IBM. Foram calculadas mínima, máxima, média, desvio-padrão (DP), 

mediana e 2,5 e 97,5 percentis da amplitude pico a pico, do tempo de culminação da 

onda-b e a relação b/a – amplitude da onda-b/amplitude da onda-a na máxima 

resposta (condição escotópica) dos 24 animais que fizeram parte deste estudo. O 

nível de significância de 5% (p< 0,05) foi usado para todos os testes. 

Ao compararmos as variações nas respostas do eletrorretinograma de campo 

total utilizando o teste de Mann-Whitney, ou seja, as diferenças entre as medidas pré 

e pós cirurgia entre os animais operados pelo aparelho Universal ou pelo aparelho 

Laureate, observou-se  diferença significativa apenas no grupo DM em b/a do olho 

operado e no tempo de culminação da onda-b de cones do olho controle (Quadro 1). 

Assim, decidiu-se pela não distinção entre os animais tratados pelo aparelho 

Universal e Laureate, de modo a se trabalhar com dois grupos de doze animais 

cada, um de diabéticos e outro de não diabéticos (Quadros 2 e 3).     

Considerando os dois grupos de animais operados, diabéticos e não 

diabéticos, com os resultados dos exames pré e pós-cirurgias, foi verificado pelos 

testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk que as variáveis rejeitaram a 

hipotese nula de normalidade. Sendo assim, optou-se por aplicar testes não-

paramétricos onde foram realizados dois tipos de testes - o teste de Wilcoxon (para 

dados pareados) e o teste de Mann-Whitney (para dados não pareados). Estes 

testes objetivaram observar se havia diferença significativa entre as medidas pré e 

pós-cirúrgicas dentro do mesmo grupo e entre os grupos (Quadro 3). 

O efeito da cirurgia e do tempo de DM foi ainda avaliado por meio do cálculo 

das diferenças entre as respostas no momento pré e pós 6 meses de cada olho 

(delta OP e delta OC). 
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Os gráficos em “boxplot” ou diagrama em caixas representam a distribuição 

dos dados da amostra. A linha horizontal dentro da caixa é o valor da mediana e os 

limites inferior e superior da caixa mostram respectivamente o percentil 25 e o 

percentil 75. Os limites inferior e superior, simbolizados pelas linhas verticais, 

representam o valor mínimo ou máximo não “outliers”. Valores “outliers” são os 

pontos localizados fora do intervalo formado pelo percentil 75 mais 1,5 vez o 

intervalo interquartílico e pelo percentil 25 menos 1,5 vez o intervalo interquartílico.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram realizados 48 exames eletrorretinográficos em 24 cães (12 em cães 

diabéticos e 12 em cães não diabéticos) pré e pós-cirurgia de catarata. Destes 

animais, 12 (6 diabéticos e 6 não diabéticos) foram operados com o aparelho 

Universal II e os outros 12 cães (6 diabéticos e 6 não diabéticos) foram operados 

com facoemulsificador Laureate. 

A idade dos pacientes que fizeram parte do estudo variou de 4 a 13 anos no 

grupo dos diabéticos e 5 a 12 anos no grupo dos não diabéticos. Foram 

acompanhados cães de raças diversas, dentre elas incluem-se SRD (10), Poodle 

Miniatura (4), Maltês (3), Lhasa Apso (2), Yorkshire Terrier (2), Cocker Spaniel Inglês 

(1), Labrador (1) e Schnauzer Miniatura (1). 

O tempo de duração do diabete melito na ocasião do exame pré cirurgia de 

catarata variou entre 4 e 24 meses (média de 10 meses). No exame realizado 6 

meses após a facoemulsificação, o tempo de evolução da doença variou 11 a 32 

meses (média de 18 meses). Os valores de frutosamina obtidos dos animais 

diabéticos neste estudo no primeiro exame variaram de 386,0 μmol/l a 656,0 μmol/l 

(média 522,5 μmol/l), no segundo exame variou de 386,0 μmol/l a 739,4 μmol/l 

(média 537,0 μmol/l). A glicemia do grupo diabético no primeiro exame variou de 

80,0 a 377,0 mg/dl (média 240,3 mg/dl) e no segundo exame de 97,0 a 385,0 mg/dl 

(média 199,6 mg/dl) (Tabela 1). No grupo não diabético a glicemia no primeiro 

exame variou de 55,0 a 101,0 mg/dl (média 79,0 mg/dl) e no segundo exame de 

65,0 a 97,0 mg/dl (média 84,1mg/dl) (Tabela 2). 

Os resultados obtidos dos 24 animais do estudo, comparando o 

eletrorretinograma de campo total pré e pós-operatórios e entre os animais normais 

e diabéticos, estão representados nas tabelas 3 a 6, nos quadros 1 a 3 e nos 

gráficos 1 a 6. 

O tempo de US utlizado durante a cirurgia de facoemulsifacação no grupo 

diabético variou de 0,40 a 5,60 (média 2,78, mediana 2,90, DP 1,47) e no grupo não 

diabético variou de 1,24 a 5,50 (média 3,36, mediana 3,52, DP 1,27) (Tabelas 4 e 6). 
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Observou-se diferenças no grupo DM entre OP e OC, no momento pré, nas 

respostas dos bastonetes e da máxima resposta (amplitude e tempo de culminação 

onda-b). No momento pós, foram observados diferenças entre OP e OC no tempo 

de culminação dos bastonetes e flicker, e nas amplitudes do potencial oscilatório, 

cones e flicker. No grupo NDM, não foram observados diferenças entre os 

momentos pré e pós assim como entre OP e OC (Quadro 2). 

Ao compararmos a amplitude dos bastonetes pré e pós-cirurgia nos dois 

grupos, observamos diminuição estatisticamente não significante no olho operado e 

olho não operado do grupo diabético e grupo não diabético (Quadro 3). 

Quanto ao tempo de culminação da onda-b, observamos diminuição 

estatisticamente não significante do tempo de culminação nos olhos operados dos 

dois grupos e aumento nos olhos não operados (Quadro 3). 

A diminuição estatisticamente não significante da amplitude da máxima 

resposta foi observada no grupo dos diabéticos no olho afácico e fácico e no grupo 

dos não diabéticos no olho fácico. Quanto ao tempo de culminação da onda-b da 

máxima resposta, observou-se aumento estatisticamente não significante no tempo 

de culminação do grupo diabético e diminuição estatisticamente não significante no 

grupo não diabético, tanto em olhos fácicos e afácicos (Quadro 3). 

Os potenciais oscilatórios diminuíram de forma não estatisticamente 

significante ao se compararem os valores pré e pós-cirurgia no grupo dos diabéticos 

e não diabéticos em olhos afácicos e fácicos ( Quadro 3). 

Ao compararmos a amplitude dos cones pré e pós-cirúrgia nos dois grupos, 

observou-se aumento não estatisticamente significante da amplitude do olho fácico 

não diabético e afácico do grupo diabético e não diabético. No olho fácico do grupo 

diabético, houve diminuição não estatisticamente significante da amplitude de cones 

(Quadro 3).  

No tempo de culminação da onda-b dos cones, em olhos operados e não 

operados, foi observada diminuição não estatisticamete significante nos dois grupos 

(Quadro 3). 

Na amplitude do flicker a 30 Hz observou-se aumento não estatisticamente 

significante nos olhos afácicos dos dois grupos e nos olhos fácicos do grupo não 

diabético. No olho fácico do grupo diabético houve diminuição não estatisticamente 

significante da amplitude (Quadro 3).  
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O tempo de culminação da onda-b do flicker, houve diminuição não 

estatisticamente significante no olho afácico dos animais diabéticos e não diabéticos 

e aumento não estatisticamente significante do tempo de culminação nos olhos 

fácicos (controle) (Quadro 3). 

Quanto à relação das amplitudes das ondas b/a dos olhos fácicos não 

diabéticos e afácicos diabéticos e não diabéticos observou-se diminuição não 

estatisticamente significante. O olho fácico do grupo diabético observou-se aumento 

não estatisticamente significante da amplitude (Quadro 3). 

Com a análise estatística, foi possível observar que não houve diferença 

significativa nos grupos estudados (diabéticos e não diabéticos) entre os valores 

obtidos do ERG antes e 6 meses após a facoemulsificação, tanto no olho 

selecionado para a cirurgia (OP) quanto no olho contra-lateral (OC) (Quadro 3). 

Quando comparou-se as respostas obtidas entre os grupos (DM e NDM), os 

valores médios nos momentos pré OP, pós OP, pré OC e pós OC observou-se 

diferença significativa no tempo de culminação da onda-b na máxima resposta do 

OP no momento pós, no tempo de culminação da onda-b na máxima resposta OC 

no momento pós e tempo de culminação da onda-b da resposta de cones no 

momento pré cirurgia. As diferenças obtidas entre as respostas do ERG entre OP e 

OC (entre os grupos) observou-se diferença estatisticamente significantes na 

amplitude da máxima resposta no momento prévio a cirurgia, a diferença entre o 

olho operado e olho controle no momento pré foi maior no grupo DM (Quadro 3). 
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Tabela 1 –  Raça, peso, sexo, idade, duraçãodo DM, valores de glicemia e frutosamina dos cães 
diabéticos durante o ERG 

 

Animal Raça 
Peso 
(kg) 

Sexo 
Idade 
anos 

Tempo 
DM 

(meses) 
Pré 

Tempo 
DM 

(meses) 
Pós 

Glicemia 
(mg/dl) 

Pré 

Glicemia 
(mg/dl) 

Pós 

Frutosamina 
(µmol/l) Pré 

Frutosamina 
(µmol/l)Pós 

1U SRD 21,0 M 4 12 20 178,0 224,0 423,0 423,0 

2U Cocker 12,0 F 10 24 32 376,0 123,0 499,3 423,1 

3U SRD 30,0 F 11 8 16 116,0 241,0 386,0 386,0 

4U Labrador 42,0 M 6 13 20 96,0 373,0 579,3 739,4 

5U Lhasa 6,0 M 8 8 21 80,0 114,0 584,1 484,0 

6U SRD 8,0 F 7 4 12 377,0 385,0 471,9 578,0 

7L SRD 7,0 F 7 10 22 185,0 124,0 460,2 622,0 

8L Poodle 5,0 F 8 12 18 292,0 138,0 656,0 696,0 

9L Poodle 4,0 F 9 6 12 240,0 97,0 575,0 415,0 

10L Maltês 6,0 M 10 7 13 276,0 217,0 598,0 542,0 

11L SRD 8,0 F 13 5 11 293,0 137,0 517,0 542,0 

12L SRD 14,0 F 12 8 14 374,0 222,0 520,0 593,0 

 

Minima 4,0 
 

4 4 11 80,0 97,0 386,0 386,0 

 

Máxima 42,0 
 

13 24 32 377,0 385,0 656,0 739,4 

 

Mediana 8,0 
 

9 8 17 258,0 177,5 518,5 542,0 

 

Média 13,6 
 

9 10 18 240,3 199,6 522,5 537,0 

U= Universal; L= Laureate; SRD= Sem Raça Definida; M= macho, F= fêmea, Kg=Kilograma; 

mg/dl=miligramas por decilitro; µmol/l=micromolaridade por litro 

 

 

Tabela 2 – Raça, sexo, peso, idade e valores de glicemia dos cães não diabéticos durante o ERG 

Animal Raça Sexo 
Peso 
(Kg) 

Idade 
anos 

Glicemia 
(mg/dl)  

Glicemia 
(mg/dl)  

1U Yorkshire M 5,0 5 95,0 85,0 

2U Lhasa F 9,0 7 76,0 97,0 

3U SRD F 6,0 6 78,0 80,0 

4U SRD F 12,0 3 82,0 81,0 

5U Poodle F 8,0 8 76,0 80,0 

6U SRD M 6,0 5 101,0 91,0 

7L Poodle M 6,0 8 73,0 94,0 

8L Schnauzer M 11,0 6 55,0 67,0 

9L Maltês M 6,0 8 61,0 92,0 

10L Yorkshire F 7,0 8 71,0 93,0 

11L SRD F 10,0 8 92,0 65,0 

12L Maltês F 8,0 6 88,0 84,0 

 

Minima 

 
5,0 3 55,0 65,0 

 

Máxima 

 
12,0 8 101,0 97,0 

 

Mediana 

 
7,5 7 77,0 84,5 

 

Média 

 
7,8 7 79,0 84,1 

U=Universal; L= Laureate;S= Sem Raça Defininda; F= fêmea; M= macho; 
                      Kg=Kilograma ; mg/dl= miligrama por decilitro 
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Tabela 3 – Valores obtidos do eletrorretinograma de campo total dos cães diabéticos 

Animal Bastonete OP pré Bastonete OP pós Bastonete OC pré Bastonete OC pós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) 

1U 92,80 44,00 61,70 51,50 56,80 48,50 34,90 56,00 
2U 30,00 64,00 26,90 65,50 31,20 64,00 28,80 64,00 
3U 60,30 66,00 51,30 49,00 42,00 67,00 27,10 63,00 
4U 74,20 63,00 34,20 66,00 50,60 66,00 25,30 81,00 
5U 63,00 53,00 54,50 44,00 25,80 58,00 53,00 55,00 
6U 39,80 54,00 35,90 49,50 33,60 57,50 31,70 55,00 
7L 41,70 41,70 85,50 42,00 55,60 44,00 33,90 40,00 
8L 56,20 35,00 32,70 60,00 34,20 36,00 40,50 52,00 
9L 29,30 34,00 21,70 35,00 23,70 39,00 33,70 44,00 
10L 27,60 47,00 15,40 35,00 22,00 42,00 33,50 41,00 
11L 36,60 54,00 28,30 36,00 25,40 56,00 37,10 46,00 
12L 28,80 41,00 34,20 40,00 29,30 43,00 49,30 48,00 

Animal Máx. resposta OP pré Máx. resposta OP pós Máx. resposta OC pré Máx. resposta OC pós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp.(V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) 

1U 66,90 33,50 44,20 32,50 57,60 34,50 29,30 33,00 
2U 57,20 30,50 30,00 32,00 47,00 31,00 38,00 31,50 
3U 58,90 34,00 47,40 32,00 40,80 34,00 53,40 33,00 
4U 78,90 35,00 36,20 41,00 47,80 35,00 32,20 57,00 
5U 72,20 34,40 77,90 31,00 36,60 35,50 72,50 33,00 
6U 70,00 30,50 54,70 29,50 50,80 31,50 42,70 30,50 
7L 90,00 29,00      127,20 33,00 82,20 30,00 59,30 31,00 
8L   109,80 30,00 55,70 35,00 89,30 30,00 47,90 32,00 
9L 59,60 30,00 52,50 30,00 55,90 32,00 54,70 31,00 
10L 22,90 30,00 38,30 32,00 41,70 34,00 49,30 33,00 
11L 40,60 30,00 53,80 29,00 22,90 31,00 44,20 31,00 

12L 39,80 32,00 63,00 30,00 45,90 31,00 69,30 33,00 

Animal b/a OP 

 pré 

b/a OP 

 pós 

b/a OC 

 pré 

b/a OC 

 pós 

POs OP pré 

(V) 

POs OP pós 

(V) 

POs OC pré 

(V) 

POs OC pós 

(V)   

1U 1,94 1,40 2,03 1,14       12,10 4,60 8,30 4,6 
2U 3,97 2,36 5,43 4,75 8,60 3,30 5,60 6,7 
3U 3,08 1,64 2,61 2,84 6,40 6,20 7,30 5,4 
4U 5,47 2,08 5,13       16,99 5,00 2,70 5,20 0,0 
5U 2,32 2,11 3,73 2,62 9,30 8,70 8,60 8,1 
6U 3,38 2,83 4,00 4,14 7,20 8,90 6,20 8,5 
7L 2,71 3,26 2,65 2,89        10,40 9,90       16,10 8,3 
8L 2,02 3,92 2,17 2,35 16,60 8,00       14,40 2,4 
9L 1,29 1,34 1,39 1,45 11,00       10,80 8,20 9,5 
10L 1,59 1,09 1,70 1,44 6,70       11,40         6,60 9,1 
11L 1,57 1,58 1,54 1,45 9,20       11,60 8,00 9,5 
12L 1,59 1,51 1,63 1,75 4,60 7,10 5,20 5,9 

Animal Cones OP pré Cones OP pós Cones OC pré Cones OC pós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) 

1U 15,6 28,0 10,8 23,0 7,6 28,5 3,7 21 
2U 0,8 31,5 4,9 21,0 1,0 31,5 4,1 22 
3U 1,9 22,0 1,4 26,0 3,0         34,0 8,5 33 
4U 3,7 26,0 1,5 21,0 0,8 27,0 0,7 21 
5U 3,9 23,0 7,3 24,0 1,0 22,0 1,9 23 
6U 1,5 31,0 6,1 24,0 0,5 27,5 2,7 23 
7L      18,0 25,0        30,5 26,0        23,4 25,0        13,7 26 
8L 24,7 25,0 7,3 26,0        24,5 25,0 8,6 26 
9L 23,4 26,0 25,7 26,0        18,3 26,0        14,2 27 
10L 17,6 26,0 19,5 26,0        16,3 26,0        14,7 27 
11L 4,6 24,0 8,3 26,0 4,2 20,0          6,6 25 
12L 4,7 27,0 9,8 26,0        10,3 26,0 9,7 26 

Animal Flicker OP pré Flicker OP pós Flicker OC pré Flicker OC pós 

  amp. (V) Tcb.ms) amp. (V) Tcbms) amp. (V) Tcb.ms) amp. (V) Tcb.ms) 

1U 19,0 20,0 11,8 19,0 10,8 21,5 7,8 20,0 
2U 1,7 23,5 2,3 21,0 1,0 23,5 1,4 21,5 
3U 3,3 20,0 4,3 20,0 2,0 22,0 0,8 25,0 
4U 4,9 24,0 0,6 22,0 0,3 26,0 0,4 34,0 
5U 3,2 20,0 7,1 21,0 1,1 22,0 3,7 21,0 
6U 1,1 22,0 6,6 20,5 2,0 20,5 5,1 21,0 
7L 8,6 23,0 18,5 23,0 12,2 22,0 8,9 23,0 
8L 17,7 23,0 6,9 23,0 17,5 23,0 7,7 23,0 
9L 14,3 23,0 12,6 23,0 8,9 23,0 7,6 23,0 
10L 9,0 23,0 10,6 23,0 8,3 22,0 9,3 24,0 
11L 2,9 22,0 4,1 22,0 1,4 21,0 4,7 22,0 
12L 3,7 22,0 4,8 22,0 4,8 22,0 7,9 22,0 

amp= amplitude;Tcb= tempo de culminação da onda-b; Máx= máxima; OP= olho operado; OC= olho controle; 
POs=potenciais oscilatórios; U= Universal; L= Laureaute; ms= milisegundos;V= microvolts 
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Tabela 4 - Tempo de US gerado durante a facoemulsificação e valores mínimo, máximo, média, 
mediana e desvio padrão dos resultados obtidos no eletrorretinograma de campo total 
dos cães diabéticos 

 
Tempo US 

Bastonete OP pré Bastonete OP pós Bastonete OC pré Bastonete OC pós 

 
amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb(ms) amp.(V) Tcb(ms) 

Mínimo 0,40 27,60 34,00 15,40 35,00 22,00 36,00 25,30 40,00 

Máximo 5,60 92,80 66,00 85,50 66,00 56,80 67,00 53,00 81,00 

Mediana 2,90 48,95 50,00 34,20 46,50 32,40 52,25 33,80 53,50 

Média 2,78 53,69 49,73 40,19 47,79 35,85 51,75 35,73 53,75 

DP 1,47 23,51 11,02 19,69 11,23 12,45 10,99 8,35 11,62 

          

  

Máx.resposta OP  
          Pré 

Máx. resposta OP 
Pós 

Máx. resposta OC 
pré 

Máx. resposta OC 
pós 

  
amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb(ms) amp.(V) Tcb(ms) 

Mínimo 22,90 29,00 30,00 29,00 22,90 30,00 29,30 30,50 

Máximo 109,80 35,00 127,20 41,00 89,30 35,50 72,50 57,00 

Mediana 63,25 30,50 53,15 32,00 47,40 31,75 48,60 32,50 

Média 63,90 31,58 56,74 32,25 51,54 32,46 49,40 34,08 

DP 23,40 2,10 25,59 3,23 18,45 2,01 13,40 7,28 

          

  
b/a OP 

pré 
b/a OP  

pós 
b/a OC 

pré 
b/a OC 

pós 

POs OP 

pré (V) 

POs OP 

pós (V) 

POs OC 

pré (V) 

POs OC 

pós (V) 

  
Mínimo 1,29 1,09 1,39 1,14 4,60 2,70 5,20 0,00 

Máximo 5,47 3,92 5,43 16,99 16,60 11,60 16,10 9,50 

mediana 2,17 1,86 2,39 2,49 8,90 8,35 7,65 7,40 

Média 2,58 2,09 2,83 3,65 8,93 7,77 8,31 6,50 

DP 1,23 0,86 1,41 4,35 3,36 3,05 3,48 3,00 

          

  
Cones OP pré Cones OP pós Cones OC pré Cones OC pós 

  
amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb(ms) amp.(V) Tcb(ms) 

Mínimo 0,80 22,00 1,40 21,00 0,50 20,00 0,70 21,00 

Máximo 24,70 31,50 30,50 26,00 24,50 34,00 14,70 33,00 

mediana 4,65 26,00 7,80 26,00 5,90 26,00 7,55 25,50 

Média 10,03 26,21 11,09 24,58 9,24 26,54 7,43 25,00 

DP 9,07 2,87 9,28 1,98 9,13 3,74 4,95 3,36 

          

  
Flicker OP pré Flicker OP pós Flicker OC pré Flicker OC pós 

  
amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb (ms) amp.(V) Tcb(ms) amp.(V) Tcb(ms) 

Mínimo 1,10 20,00 0,60 19,00 0,30 20,50 0,40 20,00 

Máximo 19,00 24,00 18,50 23,00 17,50 26,00 9,30 34,00 

mediana 4,30 22,50 6,75 22,00 3,40 22,00 6,35 22,50 

Média 7,45 22,13 7,52 21,63 5,86 22,38 5,44 23,29 

DP 6,32 1,42 5,05 1,33 5,59 1,42 3,24 3,65 

US= ultrassom; DP= desvio padrão; amp= amplitude; Máx= máxima; OP= olho operado; POs= potenciais 

oscilatórios; OC= olho controle; Tcb= tempo de culminação da onda-b;V= microvolts; ms=milisegundos 

 



85 
 

 
 

Tabela 5 – Valores obtidos do eletrorretinograma de campo total dos cães não diabéticos 

Animal Bastonete OP pré Bastonete OP pós Bastonete OC pré           Bastonete OC pós 

  amp. (V ) Tcbms) amp. (V) Tcbms) amp. (V) Tcb. ms) amp.(V) Tcb.ms) 

1U 57,10 50,00 23,40 55,00 33,40 47,50 30,50 58,00 
2U 38,80 48,00 46,20 46,00 51,50 52,00 47,60 57,00 
3U 19,80 67,00 46,40 52,50 32,70 66,00 35,20 59,00 
4U 76,70 52,00 94,30 50,00 90,60 54,00 85,50 52,00 
5U 31,70 55,00 24,00 55,00 43,00 52,00 33,20 58,00 
6U 42,20 52,00 28,80 41,00 29,10 53,00 24,90 56,00 
7L 51,20 51,00 40,30 59,00 25,90 47,00 23,90 65,00 
8L 40,50 42,00 48,60 42,00 29,70 50,00 50,00 55,00 
9L 37,30 31,00 42,70 33,00 32,20 33,00 36,60 31,00 
10L 35,00 48,00 31,00 45,00 41,70 49,00 36,90 40,00 
11L 42,50 38,00 41,30 33,00 57,40 35,00 46,90 33,00 
12L 33,70 43,00 33,70 50,50 52,30 47,00 28,80 45,00 

Animal Máx. resposta OP pré Máx. resposta OP pós Máx. resposta OC pré Máx. resposta Ocpós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb. ms) amp.(V) Tcb.ms) 

1U 68,40 29,00 26,60 30,00 49,60 30,50 34,00 30,00 
2U 41,50 32,00 62,00 31,00 53,90 35,00 52,80 32,00 
3U 47,60 33,50 85,00 30,50 60,50 31,50 72,70 31,00 
4U      100,60 35,00     131,10 30,00 91,00 35,00    100,80 29,00 
5U 43,00 33,00 34,90 32,00 56,10 33,00 37,90 33,00 
6U 33,70 30,00 39,30 29,00 38,10 31,00 60,60 30,00 
7L 77,40 29,00 67,80 30,00 38,50 28,00 51,30 31,00 
8L 48,30 29,00 85,50 29,00 39,80 31,00 58,10 31,00 
9L 62,50 28,00 79,30 28,00 63,70 29,00 51,00 28,00 
10L 43,00 31,00 46,60 29,00 64,90 31,00 64,00 29,00 
11L 56,40 30,00 63,40 29,00 90,00 30,00 79,10 30,00 
12L 43,50 29,00 30,50 31,50 78,60 30,00 54,70 28,50 

Animal b/a OP 

 pré 

b/a OP  

pós 

b/a OC  

pré 

b/a OC  

pós 

POs OP 

 pré (V) 

POs OP  

pós (V) 

POs OC 

pré(V) 

POs OC 

 pós (V)   

1U 2,59 2,35 4,72 2,44 10,30 5,00 6,20 10,80 
2U 2,07 1,61 2,48 2,02 3,40 5,60 5,80 6,70 
3U 4,06 2,57 2,95 2,76 6,40 3,10 7,30 2,70 
4U 2,10 3,15 3,15 2,20 11,50 10,80     10,50      15,20 
5U 2,59 2,64 3,18 2,80 6,90 2,60 5,80 3,40 
6U 1,86 1,59 2,55 2,52 4,80 7,10 5,80 9,70 
7L 2,04 2,89 1,90 3,37 13,40 4,10 8,30 7,80 
8L 2,02 1,74 2,39 1,98 7,60      14,70 5,80 7,50 
9L 1,60 1,49 1,52 1,40 9,40      19,00     14,00      15,60 
10L 2,79 1,85 2,88 2,00 6,90 8,10     12,60 6,80 
11L 1,67 1,55 1,58 1,61 12,50 9,20     14,40 8,50 
12L 2,27 3,50 2,72 2,01 5,20 7,60  8,70      10,60 

Animal Cones OP pré Cones OP pós Cones OC pré Cones OC pós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb.ms) amp. (V) Tcb.ms) amp.(V) Tcb. ms) 

1U 1,70 25,50 1,20 21,00 1,70 26,00 1,90 22,00 
2U 2,20 23,00 10,00 24,00 3,90 23,00 2,70 24,00 
3U 5,10 25,00 16,10 24,00 14,60 24,00 20,30 24,00 
4U       11,00 24,00 7,30 24,00 6,60 24,00 7,10 23,00 
5U 4,40 26,00 5,60 23,00 2,40 24,00 2,40 23,00 
6U 1,70 23,00 8,00 24,00 2,70 20,00 2,20 23,00 
7L 4,20 21,00 9,00 25,00 7,10 25,00 10,50 25,00 
8L 6,30 26,00 8,80 20,00 2,40 26,00 3,70 25,00 
9L 9,00 26,00 20,70 25,00 17,60 26,00 17,30 25,00 
10L       10,50 24,00 13,00 25,00 14,40 24,00 19,00 25,00 
11L       15,20 26,00 15,60 24,00 14,90 26,00 16,30 24,00 
12L       10,00 23,00 6,80 24,00 12,20 23,00 9,30 23,00 

Animal Flicker OP pré Flicker OP pós Flicker OC pré Flicker OC pós 

  amp. (V) Tcb. ms) amp. (V) Tcb.ms) amp. (V) Tcb. ms) amp.(V) Tcb.ms) 

1U 2,50 21,50 1,10 20,00 2,70 22,50 1,20 21,00 
2U 4,60 21,00       10,20 22,00 5,40 22,00 4,00 24,00 
3U 4,20 22,00 7,00 20,50 6,60 21,00 7,60 20,00 
4U 9,80 21,00 5,10 20,00 7,50 21,00 4,70 21,00 
5U 3,70 22,00 5,00 21,00 3,60 22,00 3,20 22,00 
6U 3,60 18,00 5,30 19,00 2,60 20,00 5,90 22,00 
7L 4,80 23,00 5,00 22,00 4,80 22,00 6,50 23,00 
8L 6,60 22,00 3,80 22,00 2,80 23,00 3,00 23,00 
9L 4,50 23,00      11,50 23,00 6,30 22,00 9,60 23,00 
10L 8,10 22,00 9,00 22,00 8,60 22,00     13,10 23,00 
11L       11,50 22,00      12,60 23,00     11,20 24,00     12,40 23,00 
12L 9,80 19,00 4,60 21,00     10,20 19,00     10,10 19,00 

 

amp (V)= amplitude; Tcb (s)= tempo de culminação da onda b; Máx= máxima; OP= olho operado; OC= olho 

controle; POs= potenciais oscilatórios; U= Universal; L= Laureaute; V= microvolts; ms= milisegundos 
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Tabela 6 -  Tempo de US gerado durante a facoemulsificação e valores mínimo, máximo, média, 
mediana e desvio padrão dos resultados obtidos no eletrorretinograma de campo total 
dos cães não diabéticos 

 

 
Tempo 

US 

Bastonete OP pré Bastonete OP pós Bastonete OC pré Bastonete OC pós 

 
amp.(mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) 

mínimo 1,24 19,80 31,00 23,40 33,00 25,90 33,00 23,00 31,00 

máximo 5,50 76,70 67,00 94,20 59,00 90,60 66,00 85,50 65,00 

mediana 3,52 26,75 49,00 40,80 48,00 37,55 49,50 35,90 55,50 

média 3,36 26,75 48,08 41,73 46,83 43,29 48,79 40,00 50,75 

DP 1,27 9,83 9,07 18,72 8,43 18,12 8,59 16,70 10,94 

          

  
Máx. resposta OP pré Máx. resposta OP pós Máx. resposta OC pré Máx. resposta OC pós 

  
amp.(mV) Tcb.(ms) amp. (mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) 

mínimo 33,70 28,00 26,00 28,00 38,10 28,00 34,00 28,00 

máximo 100,60 35,00 131,30 32,00 91,00 35,00 100,80 33,00 

mediana 47,95 30,00 62,70 30,00 58,30 31,00 56,40 30,00 

média 55,49 30,71 62,67 20,92 60,39 31,25 59,75 30,21 

DP 9,12 2,20 30,03 1,97 18,47 2,15 18,12 1,47 

          

  

b/a OP 
pré 

b/a OP 
pós 

b/a OC  
pré 

b/a OC 
pós 

POs OP 
 pré (mV) 

POs OP 
pós(mV) 

POs OC  
pré (mV) 

POs OC 
pós(mV) 

mínimo 1,60 1,49 1,52 1,40 3,40 2,60 5,80 2,70 

máximo 4,06 3,50 4,72 3,37 13,40 19,00 14,40 15,60 

mediana 2,09 2,10 2,64 2,11 7,25 7,35 7,80 8,15 

média 2,31 2,24 2,15 2,26 8,19 8,08 8,77 8,78 

DP 0,66 0,70 0,86 0,55 3,20 4,85 3,32 3,96 

          

  
Cones OP pré Cones OP pós Cones OC pré Cones OC pós 

  
amp.(mV) Tcb (ms) amp. (mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) 

mínimo 1,70 21,00 1,20 20,00 1,70 20,00 1,90 22,00 

máximo 15,20 26,00 20,70 25,00 17,60 26,00 20,30 25,00 

mediana 5,70 24,50 8,90 24,00 6,85 24,00 8,20 24,00 

média 6,78 24,38 10,18 23,58 8,38 24,25 9,39 24,83 

DP 4,33 1,64 5,33 1,56 5,96 1,76 7,15 1,03 

          

  
Flicker OP pré Flicker OP pós Flicker OC pré Flicker OC pós 

  
amp.(mV) Tcb (ms) amp. (mV) Tcb(ms) amp.(mV) Tcb(ms) amp(mV) Tcb(ms) 

Mínimo 2,50 18,00 1,10 19,00 2,60 19,00 1,20 19,00 

Máximo 11,50 23,00 12,60 23,00 11,20 24,00 13,10 24,00 

Mediana 4,70 22,00 5,20 21,50 5,85 22,00 6,20 22,50 

Média 6,14 21,38 6,68 21,29 6,03 21,71 6,78 22,00 

DP 2,95 1,49 3,44 1,25 2,93 1,32 1,20 1,48 

         
US=ultrassom; DP= desvio padrão; amp= amplitude; Máx= máxima; OP= olho operado; POs= potenciais 

oscilatórios; OC= olho controle; Tcb= tempo de culminação da onda-b; V= microvolts; ms=milisegundos 
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Quadro 1 -  Análise estatística, utilizando o teste Mann-Whitney, comparando os resultados 
obtidos dos animais operados com o aparelho Universal e Laureate nos 2 grupos 
estudados 

               (Continua) 

 

amp= amplitude; Tcb=tempo culminação onda-b; OP=olho operado; OC= olho controle; POs= potenciais 
oscilatórios; Máx= maxima  resposta; p<0,05 = Universal versus Laureate; p<0,05Universal versus Laureate 

DM   
Média Desvio 

p-
value 

 
NDM   

Média Desvio 
p-

value 

Tempo de US 
UNIVERSAL 3,22 1,72 

0,39 
 

Tempo de US 
UNIVERSAL 3,98 1,09 

0,109 
LAUREATE 2,34 1,14 

 
LAUREATE 2,74 1,20 

Bast OP Pre amp 
UNIVERSAL 60,02 22,78 

0,04 
 

Bast OP Pre amp 
UNIVERSAL 44,38 20,04 

0,873 
LAUREATE 36,70 11,00 

 
LAUREATE 40,03 6,39 

Bast OP Pos amp 
UNIVERSAL 44,08 13,64 

0,18 
 

Bast OP Pos amp 
UNIVERSAL 43,85 26,82 

0,749 
LAUREATE 36,30 25,11 

 
LAUREATE 39,60 6,37 

Delta Bast OP amp 
UNIVERSAL -15,93 15,63 

0,39 
 

Delta Bast OP amp 
UNIVERSAL -0,53 22,11 

1,000 
LAUREATE -0,40 23,56 

 
LAUREATE -0,43 6,78 

Bast OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 57,33 8,48 

0,02 
 

Bast OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 54,00 6,78 

0,013 
LAUREATE 42,12 7,52 

 
LAUREATE 42,17 7,14 

Bast OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 54,25 9,25 

0,03 
 

Bast OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 49,92 5,54 

0,261 
LAUREATE 41,33 9,58 

 
LAUREATE 43,75 10,14 

Delta Bast OP Tcb 
UNIVERSAL -3,08 8,95 

0,82 
 

Delta Bast OP Tcb 
UNIVERSAL -4,08 7,27 

0,228 
LAUREATE -0,78 14,77 

 
LAUREATE 1,58 5,35 

Bast OC Pre amp 
UNIVERSAL 40,00 11,99 

0,18 
 

Bast OC Pre amp 
UNIVERSAL 46,72 23,01 

0,631 
LAUREATE 31,70 12,50 

 
LAUREATE 39,87 12,83 

Bast OC Pos amp 
UNIVERSAL 33,47 10,16 

0,18 
 

Bast OC Pos amp 
UNIVERSAL 42,82 22,22 

1,000 
LAUREATE 38,00 6,17 

 
LAUREATE 37,18 10,06 

Delta Bast OC amp 
UNIVERSAL -6,53 19,16 

0,18 
 

Delta Bast OC amp 
UNIVERSAL -3,90 3,96 

0,873 
LAUREATE 6,30 14,43 

 
LAUREATE -2,68 14,68 

Bast OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 60,17 6,98 

0,00 
 

Bast OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 54,08 6,25 

0,010 
LAUREATE 43,33 6,86 

 
LAUREATE 43,50 7,48 

Bast OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 62,33 9,99 

0,00 
 

Bast OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 56,67 2,50 

0,078 
LAUREATE 45,17 4,49 

 
LAUREATE 44,83 13,15 

Delta Bast OC Tcb 
UNIVERSAL 2,17 7,54 

0,94 
 

Delta Bast OC Tcb 
UNIVERSAL 2,58 6,22 

0,514 
LAUREATE 1,83 8,98 

 
LAUREATE 1,33 9,29 

Maxresp OP Pre amp 
UNIVERSAL 67,35 8,23 

0,59 
 

Maxresp OP Pre amp 
UNIVERSAL 55,80 24,86 

0,470 
LAUREATE 60,45 33,29 

 
LAUREATE 55,18 13,27 

Maxresp OP Pos amp 
UNIVERSAL 48,40 16,83 

0,24 
 

Maxresp OP Pos amp 
UNIVERSAL 63,15 39,49 

0,631 
LAUREATE 65,08 31,48 

 
LAUREATE 62,18 20,57 

Delta Maxresp OP amp 
UNIVERSAL -18,95 16,26 

0,09 
 

Delta Maxresp OP amp 
UNIVERSAL 7,35 29,22 

0,631 
LAUREATE 4,63 32,19 

 
LAUREATE 7,00 18,41 

Maxresp OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 32,98 1,99 

0,01 
 

Maxresp OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 32,08 2,25 

0,034 
LAUREATE 30,17 0,98 

 
LAUREATE 29,33 1,03 

Maxresp OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 33,00 4,06 

0,70 
 

Maxresp OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 30,42 1,02 

0,119 
LAUREATE 31,50 2,26 

 
LAUREATE 29,42 1,20 

Delta Maxresp OP Tcb 
UNIVERSAL 0,02 3,34 

0,39 
 

Delta Maxresp OP Tcb 
UNIVERSAL -1,67 2,07 

0,141 
LAUREATE 1,33 2,80 

 
LAUREATE 0,08 1,56 

Maxresp OC Pre amp 
UNIVERSAL 46,77 7,40 

0,70 
 

Maxresp OC Pre amp 
UNIVERSAL 58,20 17,79 

0,522 
LAUREATE 56,32 25,29 

 
LAUREATE 62,58 20,56 

Maxresp OC Pos amp 
UNIVERSAL 44,68 16,07 

0,18 
 

Maxresp OC Pos amp 
UNIVERSAL 59,80 24,67 

0,873 
LAUREATE 54,12 9,14 

 
LAUREATE 59,70 10,66 

Delta Maxresp OC amp 
UNIVERSAL -2,08 22,86 

0,94 
 

Delta Maxresp OC amp 
UNIVERSAL 1,60 16,20 

0,873 
LAUREATE -2,20 25,57 

 
LAUREATE -2,88 16,13 

Maxresp OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 33,58 1,88 

0,04 
 

Maxresp OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 32,67 1,99 

0,015 
LAUREATE 31,33 1,51 

 
LAUREATE 29,83 1,17 

Maxresp OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 36,33 10,18 

0,39 
 

Maxresp OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 30,83 1,47 

0,167 
LAUREATE 31,83 0,98 

 
LAUREATE 29,58 1,28 

Delta Maxresp OC Tcb 
UNIVERSAL 2,75 9,48 

0,31 
 

Delta Maxresp OC Tcb 
UNIVERSAL -1,83 2,29 

0,373 
LAUREATE 0,50 1,38 

 
LAUREATE -0,25 1,78 

POs OP Pre amp 
UNIVERSAL 8,10 2,49 

0,59 
 

POs OP Pre amp 
UNIVERSAL 7,22 3,13 

0,229 
LAUREATE 9,75 4,12 

 
LAUREATE 9,17 3,24 

POs OP Pos amp 
UNIVERSAL 5,73 2,66 

0,03 
 

POs OP Pos amp 
UNIVERSAL 5,70 2,99 

0,078 
LAUREATE 9,80 1,86 

 
LAUREATE 10,45 5,42 

Delta POs OP amp 
UNIVERSAL -2,37 3,44 

0,18 
 

Delta POs OP amp 
UNIVERSAL -1,52 3,30 

0,297 
LAUREATE 0,05 4,65 

 
LAUREATE 1,28 6,89 

POs OC Pre amp 
UNIVERSAL 6,87 1,42 

0,39 
 

POs OC Pre amp 
UNIVERSAL 6,90 1,86 

0,061 
LAUREATE 9,75 4,43 

 
LAUREATE 10,63 3,52 

POs OC Pos amp 
UNIVERSAL 5,55 3,11 

0,18 
 

POs OC Pos amp 
UNIVERSAL 8,08 4,76 

0,522 
LAUREATE 7,45 2,82 

 
LAUREATE 9,47 3,27 

Delta POs OC amp 
UNIVERSAL -1,32 2,85 

0,82 
 

Delta POs OC amp 
UNIVERSAL 1,18 3,94 

0,262 
LAUREATE -2,30 6,06 

 
LAUREATE -1,17 3,73 
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Quadro 1 -  Análise estatística, utilizando o teste Mann-Whitney, comparando os resultados 
obtidos dos animais operados com o aparelho Universal e Laureate nos 2 grupos 
estudados  

           (Conclusão) 

 
amp= amplitude; Tcb=tempo culminação onda-b; OP=olho operado; OC= olho controle; POs= potenciais 
oscilatórios; Máx= maxima  resposta; p<0,05 = Universal versus Laureate; p<0,05Universal versus Laureate 

 

Cones OP Pre amp 
UNIVERSAL 4,57 5,54 

0,01 
 

Cones OP Pre amp 
UNIVERSAL 4,35 3,56 

0,078 
LAUREATE 15,50 8,87 

 
LAUREATE 9,20 3,79 

Cones OP Pos amp 
UNIVERSAL 5,33 3,60 

0,02 
 

Cones OP Pos amp 
UNIVERSAL 8,03 4,94 

0,200 
LAUREATE 16,85 9,86 

 
LAUREATE 12,32 5,20 

Delta Cones OP amp 
UNIVERSAL 0,77 3,85 

0,59 
 

Delta Cones OP amp 
UNIVERSAL 3,68 5,58 

1,000 
LAUREATE 1,35 9,97 

 
LAUREATE 3,12 4,99 

Cones OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 26,92 3,98 

0,59 
 

Cones OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 24,42 1,28 

0,742 
LAUREATE 25,50 1,05 

 
LAUREATE 24,33 2,07 

Cones OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 23,17 1,94 

0,02 
 

Cones OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 23,33 1,21 

0,168 
LAUREATE 26,00 0,00 

 
LAUREATE 23,83 1,94 

Delta Cones OP Tcb 
UNIVERSAL -3,75 5,33 

0,24 
 

Delta Cones OP Tcb 
UNIVERSAL -1,08 2,25 

0,683 
LAUREATE 0,50 1,05 

 
LAUREATE -0,50 3,39 

Cones OC Pre amp 
UNIVERSAL 2,32 2,74 

0,00 
 

Cones OC Pre amp 
UNIVERSAL 5,32 4,86 

0,092 
LAUREATE 16,17 7,80 

 
LAUREATE 11,43 5,65 

Cones OC Pos amp 
UNIVERSAL 3,60 2,70 

0,00 
 

Cones OC Pos amp 
UNIVERSAL 6,10 7,22 

0,078 
LAUREATE 11,25 3,40 

 
LAUREATE 12,68 5,85 

Delta Cones OC amp 
UNIVERSAL 1,28 3,19 

0,07 
 

Delta Cones OC amp 
UNIVERSAL 0,78 2,48 

0,522 
LAUREATE -4,92 6,74 

 
LAUREATE 1,25 2,66 

Cones OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 28,42 4,12 

0,04 
 

Cones OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 23,50 1,97 

0,157 
LAUREATE 24,67 2,34 

 
LAUREATE 25,00 1,26 

Cones OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 23,83 4,58 

0,07 
 

Cones OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 23,17 0,75 

0,024 
LAUREATE 26,17 0,75 

 
LAUREATE 24,50 0,84 

Delta Cones OC Tcb 
UNIVERSAL -4,58 3,97 

0,02 
 

Delta Cones OC Tcb 
UNIVERSAL -0,33 2,34 

0,805 
LAUREATE 1,50 1,76 

 
LAUREATE -0,50 1,05 

Flicker OP Pre amp 
UNIVERSAL 5,53 6,73 

0,24 
 

Flicker OP Pre amp 
UNIVERSAL 4,73 2,58 

0,045 
LAUREATE 9,37 5,80 

 
LAUREATE 7,55 2,78 

Flicker OP Pos amp 
UNIVERSAL 5,45 3,98 

0,24 
 

Flicker OP Pos amp 
UNIVERSAL 5,62 2,97 

0,688 
LAUREATE 9,58 5,47 

 
LAUREATE 7,75 3,80 

Delta Flicker OP amp 
UNIVERSAL -0,08 4,84 

0,82 
 

Delta Flicker OP amp 
UNIVERSAL 0,88 3,55 

0,423 
LAUREATE 0,22 6,67 

 
LAUREATE 0,20 4,14 

Flicker OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 21,58 1,86 

0,49 
 

Flicker OP Pre Tcb 
UNIVERSAL 20,92 1,50 

0,096 
LAUREATE 22,67 0,52 

 
LAUREATE 21,83 1,47 

Flicker OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 20,58 1,02 

0,00 
 

Flicker OP Pos Tcb 
UNIVERSAL 20,42 1,02 

0,014 
LAUREATE 22,67 0,52 

 
LAUREATE 22,17 0,75 

Delta Flicker OP Tcb 
UNIVERSAL -1,00 1,30 

0,18 
 

Delta Flicker OP Tcb 
UNIVERSAL -0,50 1,18 

0,190 
LAUREATE 0,00 0,00 

 
LAUREATE 0,33 1,03 

Flicker OC Pre amp 
UNIVERSAL 2,87 3,94 

0,07 
 

Flicker OC Pre amp 
UNIVERSAL 4,73 2,08 

0,150 
LAUREATE 8,85 5,63 

 
LAUREATE 7,32 3,25 

Flicker OC Pos amp 
UNIVERSAL 3,20 2,89 

0,03 
 

Flicker OC Pos amp 
UNIVERSAL 4,43 2,21 

0,055 
LAUREATE 7,68 1,62 

 
LAUREATE 9,12 3,80 

Delta Flicker OC amp 
UNIVERSAL 0,33 2,29 

0,82 
 

Delta Flicker OC amp 
UNIVERSAL -0,30 2,17 

0,065 
LAUREATE -1,17 4,94 

 
LAUREATE 1,80 1,79 

Flicker OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 22,58 1,93 

1,00 
 

Flicker OC Pre Tcb 
UNIVERSAL 21,42 0,92 

0,318 
LAUREATE 22,17 0,75 

 
LAUREATE 22,00 1,67 

Flicker OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 23,75 5,31 

0,39 
 

Flicker OC Pos Tcb 
UNIVERSAL 21,67 1,37 

0,243 
LAUREATE 22,83 0,75 

 
LAUREATE 22,33 1,63 

Delta Flicker OC Tcb 
UNIVERSAL 1,17 3,80 

0,70 
 

Delta Flicker OC Tcb 
UNIVERSAL 0,25 1,47 

0,805 
LAUREATE 0,67 0,82 

 
LAUREATE 0,33 0,82 

BA OP Pre amp 
UNIVERSAL 3,36 1,26 

0,02 
 

BA OP Pre amp 
UNIVERSAL 2,55 0,80 

0,199 
LAUREATE 1,80 0,51 

 
LAUREATE 2,07 0,43 

BA OP Pos amp 
UNIVERSAL 2,07 0,51 

0,59 
 

BA OP Pos amp 
UNIVERSAL 2,32 0,62 

0,631 
LAUREATE 2,12 1,17 

 
LAUREATE 2,17 0,83 

Delta BA OP amp 
UNIVERSAL -1,29 1,17 

0,00 
 

Delta BA OP amp 
UNIVERSAL -0,23 0,82 

0,522 
LAUREATE 0,32 0,84 

 
LAUREATE 0,11 0,79 

BA OC Pre amp 
UNIVERSAL 3,82 1,34 

0,02 
 

BA OC Pre amp 
UNIVERSAL 3,17 0,81 

0,025 
LAUREATE 1,85 0,47 

 
LAUREATE 2,17 0,58 

BA OC Pos amp 
UNIVERSAL 5,41 5,81 

0,13 
 

BA OC Pos amp 
UNIVERSAL 2,46 0,31 

0,055 
LAUREATE 1,89 0,60 

 
LAUREATE 2,06 0,69 

Delta BA OC amp 
UNIVERSAL 1,59 5,06 

0,70 
 

Delta BA OC amp 
UNIVERSAL -0,72 0,83 

0,337 
LAUREATE 0,04 0,19 

 
LAUREATE -0,10 0,84 
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Quadro 2 – Análise estatística realizada pelos métodos Wilcoxon dos resultados obtidos no ERG 
pré OP versus pré OC e pós OP versus pós OC dos 24 animais avaliados neste 
estudo em cada grupo  

 

 
DM NDM 

  
Médi Desvio 

Wilcoxon 
Média Desvio 

Wilcoxon 

   p-vlue p-vlue 

Bast  OP  Pre  amp 48,36 20,96 
0,02 

42,21 14,36 
0,69 

Bast  OC  Pre  amp 35,85 12,45 43,29 18,12 

Bast  OP  Pre  Tcb 49,73 11,02 
0,04 

48,08 9,07 
0,64 

Bast  OC  Pre Tcb 51,75 10,99 48,79 8,59 

Bast  OP  Pos  amp 40,19 19,69 
0,75 

41,73 18,72 
0,58 

Bast  OC  Pos  amp 35,73 8,35 40,00 16,70 

Bast  OP  Pos  Tcb 47,79 11,23 
0,02 

46,83 8,43 
0,07 

Bast  OC  Pos  Tcb 53,75 11,62 50,75 10,94 

Maxresp  OP Pre  amp 63,90 23,40 
0,02 

55,49 19,00 
0,35 

Maxresp  OC  Pre amp 51,54 18,45 60,39 18,47 

Maxresp  OP  Pre Tcb 31,58 2,10 
0,03 

30,71 2,20 
0,20 

Maxresp  OC  Pre Tcb 32,46 2,01 31,25 2,15 

Maxresp  OP Pos amp 56,74 25,59 
0,31 

62,67 30,03 
0,58 

Maxresp OC Pos_amp 49,40 13,40 59,75 18,12 

Maxresp OP Pos Tcb 32,25 3,23 
0,13 

29,92 1,18 
0,27 

Maxresp OC Pos Tcb 34,08 7,28 30,21 1,47 

POs OP Pre amp 8,93 3,36 
0,18 

8,19 3,20 
0,56 

POs OC Pre amp 8,31 3,48 8,77 3,32 

POs OP Pos amp 7,77 3,05 
0,04 

8,08 4,85 
0,39 

POs OC Pos amp 6,50 3,00 8,78 3,96 

Cones OP Pre amp 10,03 9,07 
0,37 

6,78 4,33 
0,31 

Cones OC Pre amp 9,24 9,13 8,38 5,96 

Cones OP Pre Tcb 26,21 2,87 
0,61 

24,38 1,64 
0,69 

Cones OC Pre  Tcb 26,54 3,74 24,25 1,76 

Cones OP  Pos  amp 11,09 9,28 
0,05 

10,18 5,33 
0,64 

Cones OC Pos amp 7,43 4,95 9,39 7,15 

Cones OP  Pos Tcb 24,58 1,98 
0,94 

23,58 1,56 
1,00 

Cones OC Pos lat 25,00 3,36 23,83 1,03 

Flicker OP Pre amp 7,45 6,32 
0,10 

6,14 2,95 
0,86 

Flicker OC Pre amp 5,86 5,59 6,03 2,93 

Flicker  OP Pre lat 22,13 1,42 
0,29 

21,38 1,49 
0,27 

Flicker  OC Pre lat 22,38 1,42 21,71 1,32 

Flicker  OP Pos  amp 7,52 5,05 
0,03 

6,68 3,44 
0,94 

Flicker OC Pos amp 5,44 3,24 6,78 3,84 

Flicker  OP Pos lat 21,63 1,33 
0,03 

21,29 1,25 
0,06 

Flicker OC Pos lat 23,29 3,65 22,00 1,48 

BA OP Pre amp 2,58 1,23 
0,16 

2,31 0,66 
0,11 

BA OC Pre amp 2,83 1,41 2,67 0,86 

BA OP Pos amp 2,09 0,86 
0,18 

2,24 0,70 
0,29 

BA OC Pos amp 3,65 4,35 2,26 0,55 

                           
                           amp= amplitude; Tcb=tempo culminação onda-b; OP=olho operado; OC= olho controle;  
                                 POs= potenciais oscilatórios; Máx= maxima  resposta; p<0,05 
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Quadro 3 – Análise estatística realizada pelos métodos Wilcoxon e Mann-Whitney dos resultados 
obtidos no eletrorretinograma de campo total pré e pós facoemulsificação dos 24 
animais avaliados neste estudo em cada grupo e entre os grupos 

 
               (Continua) 

   DM NDM 
Mann-Whitney 

  
Média Desvio 

Wilcoxon 
Média Desvio 

Wilcoxon 

  p-value p-value p-value 

Tempo de US 2,776 1,467 - 3,360 1,274 - 0,319 

Bast  OP  Pre  amp 48,358 20,956 

0,060 

42,208 14,359 

0,929 

0,843 

Bast  OP  Pos  amp 40,192 19,690 41,725 18,715 0,799 

Delta  Bast  OP  amp -8,167 20,715 -0,483 15,594 0,143 

Bast  OP  Pre  Tcb 49,725 11,025 

0,556 

48,083 9,070 

0,609 

0,799 

Bast  OP  Pos  Tcb 47,792 11,230 46,833 8,427 0,977 

Delta  Bast  OP  lat -1,933 11,709 -1,250 6,767 0,799 

Bast  OC  Pre  amp 35,850 12,455 

0,937 

43,292 18,116 

0,117 

0,266 

Bast  OC  Pos  amp 35,733 8,354 40,000 16,703 0,799 

Delta  Bast  OC  amp -0,117 17,504 -3,292 10,271 0,410 

Bast  OC  PreTcb 51,750 10,991 

0,423 

48,792 8,585 

0,431 

0,551 

Bast  OC  PosTcb 53,750 11,616 50,750 10,939 0,977 

Delta  Bast  OC  Tcb 2,000 7,906 1,958 7,563 0,843 

Delta  Bast  Pre  amp 12,51 15,37 
0,064 

-1,083 15,85 
0,470 

0,073 

Delta  Bast  Pos  amp 4,458 20,6 1,725 8,077 0,708 

Delta  Bast  Pre  Tcb -2,025 2,74 
0,083 

-0,7083 3,583 
0,155 

0,234 

Delta  Bast  Pos  Tcb -5,958 6,86 -3,917 6,677 0,435 

Maxresp  OP  Pre  amp 63,900 23,396 

0,433 

55,492 19,002 

0,347 

0,347 

Maxresp  OP  Pos  amp 56,742 25,593 62,667 30,027 0,551 

Delta  Maxresp  OP  amp -7,158 27,258 7,175 23,287 0,178 

Maxresp  OP  Pre  Tcb 31,575 2,096 

0,532 

30,708 2,200 

0,192 

0,219 

Maxresp  OP  Pos  Tcb 32,250 3,230 29,917 1,184 0,017 

Delta  Maxresp  OP  Tcb 0,675 3,020 -0,792 1,971 0,410 

Maxresp  OC  Pre  amp 51,542 18,449 

0,695 

60,392 18,472 

0,814 

0,219 

Maxresp  OC  Pos  amp 49,400 13,402 59,750 18,118 0,128 

Delta  Maxresp  OC  amp -2,142 23,125 -0,642 15,588 0,887 

Maxresp  OC  Pre  Tcb 32,458 2,005 

1,000 

31,250 2,148 

0,075 

0,178 

Maxresp  OC  Pos  Tcb 34,083 7,283 30,208 1,469 0,002 

Delta  Maxresp  OC  Tcb 1,625 6,565 -1,042 2,126 0,291 

Delta  Maxresp  Pre  amp 12,36 15,04 
0,129 

-4,9 21,52 
0,266 

0,040 

Delta  Maxresp  Pos amp 7,342 20,87 2,917 20,29 0,840 

Delta Maxresp  PreTcb -0,8833 1,247 
0,964 

-0,5417 1,339 
0,765 

0,615 

Delta Maxresp  Pos Tcb -1,833 4,769 -0,2917 1,287 0,299 

POs  OP  Pre  amp 8,925 3,360 

0,433 

8,192 3,203 

0,814 

0,755 

POs  OP  Pos  amp 7,767 3,051 8,075 4,854 0,755 

Delta  POs  OP  amp -1,158 4,103 -0,117 5,352 0,887 

POs  OC  Pre  amp 8,308 3,478 

0,433 

8,767 3,316 

0,969 

0,671 

POs  OC  Pos  amp 6,500 2,998 8,775 3,963 0,178 

Delta  POs  OC  amp -1,808 4,546 0,008 3,861 0,319 

Delta  POs  Pre  amp 0,6167 2,49 
0,424 

-0,575 3,322 
1,000 

0,272 

Delta  POs  Pos  amp 1,267 2,078 -0,7 3,62 0,069 

        amp=  amplitude;  Bast=  bastonete;  DM= diabete melito;  NDM=  não diabético melito; 
     Tcb=tempo culminação onda-b; OP=olho operado; OC= olho controle; POs= potenciais  
      oscilatórios; Pre= antes cirurgia, Pos= após a cirurgia; US= ultrassom 
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Quadro 3 – Análise estatística realizada pelos métodos Wilcoxon e Mann-Whitney dos resultados 
obtidos no eletrorretinograma de campo total pré e pós facoemulsificação dos 24 
animais avaliados neste estudo em cada grupo e entre os grupos 

 
          (Conclusão) 

Cones  OP  Pre  amp 10,033 9,072 

0,272 

6,775 4,325 

0,060 

0,755 

Cones  OP  Pos  amp 11,092 9,285 10,175 5,330 0,799 

Delta  Cones  OP  amp 1,058 7,210 3,400 5,054 0,590 

Cones  OP  Pre  Tcb 26,208 2,872 

0,355 

24,375 1,639 

0,366 

0,114 

Cones  OP  Pos  Tcb 24,583 1,975 23,583 1,564 0,089 

Delta  Cones  OP  Tcb -1,625 4,281 -0,792 2,759 0,887 

Cones  OC  Pre  amp 9,242 9,130 

0,530 

8,375 5,957 

0,197 

0,932 

Cones  OC  Pos  amp 7,425 4,951 9,392 7,148 0,551 

Delta  Cones  OC  amp -1,817 5,981 1,017 2,467 0,266 

Cones  OC  Pre  Tcb 26,542 3,744 

0,497 

24,250 1,765 

0,359 

0,045 

Cones  OC  Pos  Tcb 25,000 3,357 23,833 1,030 0,347 

Delta  Cones  OC  Tcb -1,542 4,319 -0,417 1,730 0,932 

Delta  Cones  Pre  amp 0,7917 3,861 
0,151 

-1,6 4,312 
0,176 

0,175 

Delta  Cones  Pos  amp 3,667 6,206 0,7833 4,162 0,225 

Delta  Cones  Pre  Tcb -0,3333 3,979 
0,673 

0,125 1,653 
0,526 

0,975 

Delta  Cones  Pos  Tcb -0,4167 2,275 -0,25 1,603 0,927 

Flicker  OP  Pre  amp 7,450 6,318 

0,814 

6,142 2,952 

0,556 

0,755 

Flicker  OP  Pos  amp 7,517 5,047 6,683 3,437 0,887 

Delta  Flicker  OP  amp 0,067 5,558 0,542 3,696 0,887 

Flicker  OP  PreTcb 22,125 1,416 

0,104 

21,375 1,494 

0,713 

0,160 

Flicker  OP  Pos  Tcb 21,625 1,334 21,292 1,252 0,514 

Delta  Flicker  OP  Tcb -0,500 1,022 -0,083 1,145 0,478 

Flicker  OC  Pre  amp 5,858 5,586 

0,969 

6,025 2,929 

0,308 

0,443 

Flicker  OC  Pos  amp 5,442 3,236 6,775 3,841 0,551 

Delta  Flicker  OC  amp -0,417 3,754 0,750 2,192 0,514 

Flicker  OC  Pre  Tcb 22,375 1,416 

0,341 

21,708 1,322 

0,388 

0,443 

Flicker  OC  Pos  Tcb 23,292 3,646 22,000 1,477 0,551 

Delta  Flicker  OC  Tcb 0,917 2,636 0,292 1,137 0,799 

Delta  Flicker Pre  amp 1,592 3,184 
0,970 

0,1167 1,672 
0,754 

0,175 

Delta  Flicker  Pos  amp 2,075 3,313 
-

0,09167 2,955 0,133 

Delta  Flicker  Pre  Tcb -0,25 1,306 
0,084 

-0,3333 1,073 
0,346 

0,812 

Delta  Flicker  Pos  Tcb -1,667 3,544 -0,7083 1,252 0,653 

BA  OP  Pre  amp 2,578 1,229 

0,170 

2,305 0,662 

0,480 

0,887 

BA  OP  Pos  amp 2,093 0,862 2,244 0,699 0,443 

Delta  BA  OP  amp -0,484 1,285 -0,061 0,789 0,443 

BA OC Pre  amp 2,834 1,409 

0,937 

2,668 0,855 

0,038 

0,887 

BA OC Pos amp 3,651 4,347 2,259 0,548 0,713 

Delta BA OC amp 0,817 3,508 -0,409 0,859 0,101 

Delta POs  Pre amp -0,2567 0,6112 
0,622 

-0,3633 0,7782 
0,577 

0,686 

Delta  POs Pos amp -1,558 4,319 -0,015 0,6428 0,386 

                 amp=  amplitude;  Bast= bastonete;  DM= diabete melito;  NDM=  não diabético melito; 
   Tcb=tempo culminação onda-b; OP=olho operado; OC= olho controle; POs= potenciais  
    oscilatórios; Pre= antes cirurgia, Pos= após a cirurgia; US= ultrassom 
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Gráfico 1 –  Representação gráfica em box plot das médias das amplitudes (µV), tempo de 
culminação da onda-b (ms) na resposta de bastonetes e desvio padrão nos 2 grupos 
(DM e NDM) 

 

 

V= microvolts; ms=milisegundos; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 

 

Gráfico 2 – Representação gráfica em box plot das médias das amplitudes (µV), tempo de 
culminação da onda-b (ms) na máxima resposta e desvio padrão nos 2 grupos (DM e 
NDM) 

 

 

V= microvolts; ms=milisegundos; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 
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Gráfico 3 – Representação gráfica em box plot das médias da relação das ondas b/a (µV) e 
desvio padrão nos 2 grupos (DM e NDM) 

 

 

 

V= microvolts; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 4 –  Representação gráfica em box plot das médias do delta das amplitudes dos 
potenciais oscilatórios (µV) e desvio padrão nos 2 grupos (DM e NDM) 

 

 

V= microvolts; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 
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Gráfico 5 –  Representação gráfica em box plot das médias das amplitudes (µV), tempo de 
culminação da onda-b (ms) nas respostas de cones e desvio padrão nos 2 grupos 
(DM e NDM) 

 
 

 

V= microvolts; ms=milisegundos; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 

 

 
Gráfico 6 –  Representação gráfica em box plot das médias das amplitudes (µV), tempo de 

culminação da onda-b (ms) na resposta de flicker a 30Hz e desvio padrão nos 2 
grupos (DM e NDM) 

 



V= microvolts; ms=milisegundos; DM=diabético; NDM=não diabético; OP= olho operado; OC=olho controle 
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6 DISCUSSÃO 

  

 

Com a evolução na medicina veterinária e consequentemente maior 

sobrevida dos animais de companhia, a oftalmologia veterinária diagnostica com 

maior frequência cães portadores de diversas oftalmopatias. Vários são os exames 

complementares que tem sido utilizados com maior frequência, e dentre eles 

podemos citar o eletrorretinograma de campo total que tem importância impar no 

auxílio diagnostico de lesões retinianas em animais com opacidade de meios.  

Diversas são as doenças oculares secundárias ao DM no cão, tais como 

catarata, retinopatia diabética e ceratoconjuntivite (BEAM et al., 1999; CULLEN; 

WEBB, 2007a, b).  

Como a catarata tem alta incidência nos cães diabéticos, a avaliação 

funcional ou mesmo anatômica da retina, não é frequentemente estudada e pouco 

se sabe sobre a evolução da retinopatia diabética nesta espécie. 

Atualmente, a remoção cirúrgica da catarata em pacientes diabéticos ou não, 

é feita principalmente pela técnica de facoemulsificação, tanto na medicina humana 

como na medicina veterinária, devido à pequena incisão, menor tempo cirúrgico e 

baixa lesão nas estruturas intraoculares, resultando em menores complicações, 

principalmente relacionado a menor taxa de inflamação (MONTENEGRO; 

REZENDE, 2000). 

Mesmo diante destas vantagens, alguns estudos relatam a progressão da 

retinopatia diabética no homem após facoemulsificação e acreditam que a 

patogênese desta afecção possa estar relacionada ao aumento da concentração de 

fatores angiogênicos em resposta ao trauma cirúrgico e inflamação (SHA; CHEN, 

2010). Neste estudo, o tempo de ultrassom gerado durante a facoemulsificação 

entre os 2 grupos (DM e NDM) foi semelhante e acredita-se que não tenha 

influenciado na intensidade de inflamação. 

 Com o intuito de restabelecer a visão de pacientes que apresentem catarata 

diabética e que, por isso, necessitam de avaliação funcional da retina, emprega-se o 

eletrorretinograma de campo total (HVENEGAARD et al., 2010; SAFATLE et al., 

2010d). O projeto utilizou Sistema Eletrorretinográfico Veris 2000 e a realização do 

eletrorretinograma de campo total prévio a cirurgia permitiu excluir pacientes que 
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apresentavam ERG extinto ou respostas atenuadas compatíveis com degeneração 

retiniana. 

 Para a realização do exame é necessária a cooperação do paciente, sendo 

que o mesmo deve permanecer imóvel. A imobilização dos animais pode ser feita 

com o uso de sedação ou anestesia. A escolha do anestésico depende de vários 

fatores, tais como: espécie, equipamento eletrofisiológico, experiência do 

profissional com o fármaco, treinamento da equipe, além do teste eletrofisiológico 

estudado (TANSKANEN et al., 1996; YANASE; OGAWA, 1997; CHAUDHARY et al., 

2003; HONSHO et al., 2004; KOMMONEN et al., 2007; WOODWARD et al., 2007; 

LIN et al., 2009). 

Durante o procedimento, mesmo não sendo doloroso, há necessidade de 

evitar movimentos musculares, reduzir o stress, permitir a colocação dos eletrodos, 

além do posicionamento adequado do cão (NARFSTRÖM, 2002; HONSHO et al., 

2004; ITOH et al., 2004; MENTZER et al., 2005; WOODWARD et al., 2007). 

A influência dos fármacos no traçado do eletrorretinograma para sedação faz 

com que os pacientes sejam submetidos ao mesmo protocolo. Além de diferentes 

drogas terem ações antagônicas na condução nervosa da retina, a profundidade 

anestésica dentro de um mesmo protocolo já permite essa alteração (KOMMONEN; 

RAITTA, 1987; YANASE; OGAWA,1997; CHAUDHARY et al., 2003; ORIÁ et al., 

2004; KOMMONEN et al., 2007; LIN et al., 2009; SAFATLE et al., 2010a). 

 Dependendo da escolha do anestésico, a alteração do ERG pode ser mínima 

como nos hipnóticos, ou importante quando utilizado barbitúricos ou anestésicos 

voláteis (TANSKANEN et al., 1996; YANASE; OGAWA, 1997; CHAUDHARY et al., 

2003; NARFSTRÖM, 2006; SAFATLE et al., 2010a). 

Com base nestas informações, todos os pacientes foram sedados seguindo o 

mesmo protocolo anestésico. O protocolo de sedação utilizando associação de 

atropina, xilazina e butorfanol por via intramuscular permitiu a colocação dos 

eletrodos e registros adequados, com baixo ruído. Para evitar ruídos, o bloqueio do 

nervo palpebral com lidocaína subcutânea no canto temporal ao bulbo ocular foi 

indispensável, pois promoveu acinesia palpebral, uma vez que o sistema Veris não 

permite remover possíveis interferências dos registros ocasionados pela 

movimentação palpebral.   

 Neste protocolo, as principais vantagens encontradas em comparação à 

anestesia geral foram: maior segurança, praticidade e centralização do bulbo ocular, 
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além de recuperação rápida, tranquila, segura, isenta de agitação e tremores 

musculares. Quando o animal é anestesiado o bulbo ocular rotaciona, resultando em 

estimulação luminosa inadequada da retina. Desta forma, é necessário o bloqueio 

neuromuscular ou planos de anestesia mais profundos para sua centralização, 

sendo que em ambos há necessidade de intubação traqueal. 

 A atropina foi aplicada com o objetivo de diminuir a bradicardia resultante da 

xilazina e foi eficaz em todos os exames realizados.  

Segundo Yu et al. (2007) a adaptação ao escuro para a realização do ERG 

em cães conscientes deve ser de no mínimo 20 minutos. A sedação então, 

promovida pela associação de xilazina e butorfanol permitiu realizar o procedimento 

de forma adequada, introduzindo a cabeça do cão no interior do Ganzfeld no tempo 

proposto, que foi de aproximadamente 30 minutos após a adaptação ao escuro. Ao 

término do exame todos os animais eram capazes de caminhar. 

 A adaptação ao escuro realizada no presente estudo recomendada pela 

ISCEV constou de 30 minutos e foi feita com auxílio de bandagem ao redor dos 

olhos e manutenção de sala escura, sendo bem tolerada pelos pacientes. Procurou-

se não ultrapassar o tempo sugerido para a adaptação, pois poderia resultar em 

amplitudes maiores na fase escotópica do ERG. O mesmo tempo de adaptação foi 

feito por Maheara et al. (2005). 

O protocolo do ERG de campo total utilizado no projeto é o mesmo do 

recomendado pela ISCEV para o homem onde são realizados 5 respostas 

(MARMOR et al., 2009). Optou-se por seguir o protocolo padrão da ISCEV por 

considerá-lo mais completo e incluir os potenciais oscilatórios, uma vez que o 

trabalho consiste em avaliar a resposta eletrorretinográfica pré e pós 

facoemulsificação de cães diabéticos com catarata madura e hipermadura e 

observar alterações compatíveis com a retinopatia diabética.  

 A midríase de ambos os olhos foi obtida com instilação de colírios de 

tropicamida 1% e fenilefrina 10%, previamente à colocação da bandagem e 

adaptação ao escuro, o que resultou em boa dilatação pupilar. Em geral, esta 

midríase é observada nos mamíferos com duração de 3 a 5 horas. Objetivou-se 

obter diâmetro pupilar igual ou superior a 6 mm de diâmetro, permitindo realização 

adequada do exame, uma vez que a retina pode ser estimulada amplamente pela 

luz (PETERSEN-JONES, 2006). 
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 As 5 respostas do exame foram realizadas em sala escura com auxílio de luz 

vermelha para a colocação dos eletrodos e monitoramento anestésico durante a 

fase escotópica do ERG. 

 A realização do ERG unilateral ou bilateral simultâneo depende da espécie, 

do aparelho e da indicação do exame (NARFSTRÖM, 2006). Neste estudo, os dois 

olhos foram estimulados simultaneamente com o auxílio do Ganzfeld. 

 Na medicina veterinária alguns estudos mostram certa dificuldade em se 

utilizar o Ganzfeld, pois além do custo e de difícil instalação, notou-se dificuldade em 

estimular corretamente os dois olhos simultaneamente e de manter a cabeça do 

animal no interior de uma esfera de 60 cm de diâmetro (MAHEARA et al., 2005). 

Com a sedação utilizada neste estudo os animais permaneceram tranquilamente 

com a cabeça no interior do Ganzfeld permitindo estimulação adequada da retina. 

 Este modelo de aparelho é dispendioso, porém obtém-se estimulação 

luminosa da retina uniforme, obtendo-se resposta bilateral, quando o animal 

introduz a cabeça no interior do mesmo. Neste estudo, o Ganzfeld utilizado tinha 38 

cm de diâmetro, e mesmo assim, permitiu posicionar devidamente a cabeça do 

animal no interior do mesmo. 

 O tipo do eletrodo é um fator importante quando se avalia os registros do 

ERG. As características de condutibilidade dos eletrodos também podem influenciar 

nas respostas obtidas (HÉRBERT et al., 1996; MAHEHARA et al., 2005; MENTZER 

et al., 2005; BELLER et al., 2007; PEREIRA et al., 2013; ITOH et al., 2013). Em 

humanos, verificou-se que sob condições escotópicas, o eletrodo ERG-jet registra a 

onda-b maior quando comparado com eletrodos DTL. Eletrodos não corneais são 

menos estáveis que os corneais, porém, Kuze e Uji (2000) mostraram similaridade 

quanto à estabilidade ao compararem eletrodo DTL com Burian Allen em pacientes 

humanos. 

Sabendo que o eletrodo escolhido influencia nas respostas registradas, o 

eletrodo selecionado para este estudo foi o Burian Allen, pois além de ser um 

eletrodo de contato corneal, é bipolar e registra respostas com baixa interferência. 

 Maheara et al. (2005) utilizaram com sucesso, eletrodo monopolar LED tipo 

lente de contato em ambos os olhos simultaneamente, capazes de criar condição 

similar de estimulação luminosa da retina comparada com Ganzfeld e mesmo 

utilizando animais da mesma raça precisaram de 2 tamanhos diferentes de eletrodo. 
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Neste estudo, utilizaram-se 4 tamanhos diferentes de eletrodo: neonato, infantil, 

pediátrico e adulto. Constatou-se a necessidade de tamanhos intermediários para 

que pudessem ser usados em diversas raças. 

 As pálpebras devem permanecer abertas durante todo o exame. Alguns 

autores utilizam pontos de reparo para a estabilização do olho, com o objetivo de 

manter o olho aberto, protegendo a córnea com solução protetora e não irritativa 

como a metilcelulose 0,5% (NARFSTRÖM, 2006). 

 A escolha deste eletrodo foi considerada boa, pois além de obter registros de 

qualidade, impediu o fechamento das pálpebras, funcionando como um blefarostato. 

Nos cães, é importante impedir a protrusão da membrana nictante durante o exame 

para sua perfeita realização. Após o ERG, não se observou lesão corneal em 

nenhum dos pacientes. Acredita-se que o uso de colírio anestésico e a proteção 

proporcionada pela metilcelulose foram responsáveis para que não ocorresse lesão. 

 Dentre as desvantagens do eletrodo Burian Allen podemos citar o custo, a 

dificuldade em obtê-lo e a variedade de tamanhos necessárias para as diversas 

raças de cães analisadas no estudo. 

 A interpretação do eletrorretinograma de campo total deve ser feita levando 

em consideração a espécie e idade. Quanto mais jovem o paciente, maiores são as 

amplitudes e quanto mais velho, menores são as amplitudes das respostas, 

semelhante ao que acontece no ERG humano (ITOH et al., 2004; NARFSTRÖM, 

2006; SAFATLE et al., 2010c; ITOH et al., 2013). Atenuação das respostas ao fazer 

estudo comparativo entre os grupos, pode ser esperada, porém como amostra era 

heterogênea a comparação foi feita com o olho contralateral. 

Foram selecionados, como mencionado anteriormente, animais diabéticos 

com catarata madura e hipermadura, pois o objetivo era comparar as alterações no 

ERGs de pacientes diabéticos portadores de catarata antes e após a cirurgia de 

catarata. A idade relatada na literatura por Marmor et al. (1982); Feldman e Nelson 

(2004); Landry et al. (2004); Davidson et al. (2005); Fall et al. (2007) e Nelson (2010) 

para o desenvolvimento do DM (de 4 a 14 anos) corresponde a idade observada no 

presente estudo, que apresentaram idade média de 9 anos. Acredita-se que um 

intervalo menor de idade seria mais adequado para comparar os resultados, porém 

deparou-se com dificuldade em selecionar cães diabéticos para o ERG e os animais 

acometidos eram ,em geral, de meia idade a idosos. 
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Após o diagnóstico da doença, o tempo de evolução de catarata segundo 

estudos é de 6 a 30 meses (BEAM et al., 1999; SCHAER, 2003), Nos animais 

avaliados, foi observado opacidade total da lente em média, 6 meses do diagnóstico 

da doença.   

 Segundo Beam et al. (1999), as raças mais predispostas a desenvolverem 

catarata diabética foram as não esportivas como as braquicefálicas e Shar Peis, 

devido à gravidade da doença e a dificuldade em regular os níveis séricos de glicose 

pela insulinoterapia, e de acordo com Landry et al. (2004), Labrador, Schnauzer, e 

Pug. Neste estudo, avaliaram-se várias raças, sendo a mais comum Poodle 

Miniatura. Animais sem raça definida tiveram expressão significativa neste estudo. 

 Narfström (2006) afirma que não é possível comparar ERG de raças distintas 

por apresentarem diferenças anatômicas, mesmo empregando um único protocolo 

anestésico. Ainda segundo Narfström, o ideal seria que cada laboratório obtivesse 

valores de normalidade para cada espécie e raça, com pelo menos 3 grupos de 

idade (juvenil, adulto e idoso). 

Neste estudo, não foi possível selecionar uma raça específica devido a 

diversidade encontrada e, portanto, avaliaram-se diversas raças nos 2 grupos 

(diabéticos e não diabéticos). Para análise, seria importante selecionar uma amostra 

maior para verificar as alterações eletrorretinográficas, mas a maioria dos animais 

diabéticos apresentavam outras doenças sistêmicas e estes foram excluídos da 

pesquisa, limitando desta forma o número de animais. Sabendo destas interfências, 

as respostas indivíduais obtidas do ERG pré e pós à facoemulsificação foram 

analisadas comparando o olho selecionado para a cirurgia com o olho controle (olho 

não operado) e de um indivíduo com o outro. O efeito da cirurgia e do tempo de DM 

foi ainda avaliado por meio do cálculo das diferenças entre as respostas no 

momento pré e pós 6 meses de cada olho (delta OP e delta OC). 

 Quanto ao sexo, as fêmeas (15) foram mais acometidas que os machos (9). 

No entanto, Davison et al. (2005) observaram que esta proporção tem diminuído nos 

últimos 20 anos, pois neste trabalho foram selecionados 253 cães sendo 138 

fêmeas (54,5%) e 116 machos (47,0%). 

 Landry et al. (2004) observaram retinopatia diabética em 21% dos cães 

submetidos à facoemulsificação. Sem a utilização do ERG, a avaliação da retina só 

poderia ser feita nos pacientes com catarata após sua remoção cirúrgica, como foi 

feito neste estudo. 
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Estudos afirmam que a retinopatia diabética descrita no cão assemelha-se a 

retinopatia diabética de fundo, ou não proliferativa do homem que é caracterizada 

pelo aumento da espessura da membrana basal dos capilares retinianos, dilatação 

das veias retinianas, perda de pericitos, microaneurismas, hemorragia retiniana e 

infarto da camada de fibras nervosas. A retinopatia proliferativa que é comum no 

homem, resultando em baixa importante de visão, não é frequente no cão, 

principalmente por necessitar de prolongado tempo de DM para o início de sua 

manifestação (BARNETT, 1981; ENGERMAN; KERN, 1995; LANDRY et al., 2004; 

CULLEN; WEBB, 2007b; ABRAMS et al., 2011). Neste estudo, a média de duração 

do DM no primeiro exame foi de 10 meses e o segundo exame foi realizado quando 

esses pacientes tinham média de duração do DM de 18 meses. O tempo de duração 

do DM pode ter influenciado para que os pacientes avaliados não apresentassem 

esses sinais. 

 No homem com diabete melito insulino-dependente, o déficit visual é 

resultado tanto da lesão vascular como de alterações metabólicas que acometem a 

mácula, retina, nervo óptico e via visual. As avaliações funcionais destas estruturas 

podem ser confirmadas por testes eletrofisiológicos como ERG de campo total, ERG 

por reversão de padrões e potenciais visuais evocados (MOTTA et al., 2008). 

 Parisi et al. (1997) concluíram que as alterações na via visual do homem 

surgem no início do diagnóstico do  DMID. As alterações das camadas mais internas 

da retina e da mácula aparecem após 1 ano da doença e as alterações das 

camadas mais externas e médias da retina surgem após 10 anos da doença. 

 Fatores de risco para o desenvolvimento da retinopatia diabética no cão 

portador de DM espontânea não foram bem estudados (LANDRY et al., 2004), mas 

no homem o tempo de evolução do DM é o fator de risco mais importante, seguido 

pela hiperglicemia crônica e hipertensão arterial (HENRICSSON et al., 1996; 

BOSCO et al., 2005, ABBATE et al., 2011). 

 O intervalo médio entre o diagnóstico do DM e a identificação da retinopatia 

diabética no cão de acordo com Cullen e Webb (2007b) é de 3 a 5 anos. Landry et 

al. (2004) observaram que esse intervalo é de 1,4 ano (média 0,5 a 3,2 anos). O 

tempo médio de duração do DM nos cães avaliados variou do primeiro para o 

segundo exame de 10 a 18 meses. 
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Neste estudo, embora tenha havido grande variação no valor sérico de 

glicose durante o eletrorretinograma de campo total, os animais estavam com bom 

controle glicêmico no período do exame, sendo esta variação momentânea devido 

ao jejum e quantidade de insulina aplicada. Dos animais avaliados todos tinham 

pressão arterial dentro dos valores de normalidade, portanto acredita-se que estes 

fatores possam ter contribuído para que não apresentassem sinais expressivos da 

retinopatia diabética. 

 Segundo Briggs et al. (2000) é possível verificar se os cães apresentam 

controle glicêmico adequado por meio de estudo retrospectivo avaliando a glicemia 

dos animais e a dosagem sérica de frutosamina, que é um indicador de controle 

glicêmico dos últimos 15 dias. Com base nestes critérios foi coletada a glicemia e a 

frutosamina de todos os pacientes no momento do exame do ERG. No primeiro e 

segundo exame esses cães apresentavam dosagem sérica de glicemia média 

indicando bom controle glicêmico (240,3mg/dL e 199,6mg/dL respectivamente), 

quanto a frutosamina 7 dos 12 cães diabéticos apresentavam média indicando 

controle glicêmico ruim (522,5µmol/le 537,0 µmol/l respectivamente). 

Os altos níveis séricos de glicose podem resultar em lesão retiniana, pois a 

hiperglicemia interfere nas vias de metabolismo celular e processo de transdução 

(HANCOK; KRAFT, 2004).  

Com a análise estatística observou-se que não houve diferença significativa 

nos grupos estudados (diabéticos e não diabéticos) entre os valores obtidos do ERG 

antes e 6 meses após a facoemulsificação, tanto no OP quanto no olho OC, o olho 

operado não apresentou alteração significativa com o olho contralateral nos 2 

grupos. Este fato pode estar relacionado com o aumento da concentração de 

glutamato no vítreo que é tóxico para os neurônios retinianos, resultando em 

diminuição da função retiniana (HANCOK; KRAFT, 2004). Para tanto, neste estudo 

evitou-se administrar fármacos que ocasionassem hiperglicemia como anti-

inflamatórios esteroidais ao grupo diabético, e por isso todos os pacientes deste 

grupo, foram tratados com anti-inflamatório não esteroidal tópico e oral. 

No grupo diabético observou-se tendência de queda das amplitudes de 

bastonetes OP e OC; máxima resposta OP e OC; potenciais oscilatórios OP e OC; 

flicker a 30Hz OC e na relação das ondas b/a do OP. Essa tendência de queda pode 

estar relacionada no OC à progressão da retinopatia diabética ou envelhecimento do 
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animal, já no OP, o trauma cirúrgico também pode ter contribuído, além do 

envelhecimento e da retinopatia diabética. 

Houve tendência de aumento nas amplitudes do grupo DM nas respotas de 

cones do OP e flicker a 30 Hz do OP. Esse aumento no OP pode ser explicado pela 

ausência de opacidade de meios. 

Tendência de diminuição do tempo de culminação da onda-b foi observada na 

resposta de bastonetes OP grupo DM e NDM; máxima resposta OP grupo DM e 

NDM; todas as respostas de cones; flicker a 30 Hz OP grupo DM e NDM, pode ser 

explicada pela ausência de opacidade de meios. A presença da catarata no olho não 

operado dificulta a passagem da luz, enquanto no olho operado, com a ausência de 

opacidade lenticular, não há interferência na passagem de estimulo luminoso e a 

resposta pode ser obtida em menor tempo. 

Houve tendência de aumento do tempo de culminação da onda-b na resposta 

de bastonetes OC nos 2 grupos; na máxima resposta OP e OC grupo DM e flicker a 

30 Hz OC grupo NDM. A tendência de aumento do tempo de culminação da onda-b 

deve estar relacionada a presença da catarata, envelhecimento da retina e nos 

pacientes diabéticos a retinopatia diabética.  

Ao compararmos as diferenças entre OP e OC em cada grupo (DM e NDM) 

não observou-se diferença estatisticamente significantes. Quando comparou-se 

entre os grupos (DM e NDM), os valores médios obtidos das respostas nos 

momentos pré OP, pós OP, pré OC e pós OC observou-se diferença significativa no 

tempo de culminação da onda-b na máxima resposta do OP no momento pós, no 

tempo de culminação da onda-b na máxima resposta OC no momento pós e tempo 

de culminação da onda-b da resposta de cones no momento pré cirurgia. Essas 

diferenças podem ser justificadas pela amostra heterogênea, e por isso realizou-se 

como citado anteriormente comparação com o olho contralateral. 

As diferenças obtidas entre as respostas do ERG entre OP e OC (entre os 

grupos) observou-se diferença estatisticamente significantes na amplitude da 

máxima resposta no momento prévio a cirurgia, indicando que a diferença entre o 

olho operado e olho controle no momento pré foi maior no grupo DM.  

 Quando comparou-se o grupo diabético com o grupo não diabético, não foi 

observado diminuição dos POs como seria esperado, pois sabe-se que a esta 
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diminuição representa lesão vascular nas camadas mais internas da retina, 

caracterizada pela retinopatia diabética. 

 Vários estudos relatam diminuição da amplitude dos POs, considerando como 

indicador eletrofisiológico de isquemia retiniana mais sensível da retinopatia 

diabética (PARISI et al., 1997). Neste estudo observou tendência de diminuição do 

potencial oscilatório do grupo diabético OP e OC e no grupo não diabético OP. No 

grupo diabético esta diminuição pode estar relacionada com a progressão da 

retinopatia diabética e no grupo não diabético por envelhecimento da retina ou 

inflamação ocasionado pela remoção da catarata. 

Alguns autores consideram a amplitude da onda-b indicador eletrofisiológico 

tão sensível como POs na detecção da retinopatia diabética. Por outro lado, 

Hancock e Kraft (2004) discordam desta afirmação, pois em estudo realizado em 

ratos observaram redução da amplitude na maioria dos animais, mas não em todos 

e por isso consideram os POs mais sensíveis. 

Nos cães, além da retinopatia diabética, a hemorragia retiniana pode ocorrer 

secundária a várias doenças sistêmicas como hipertensão arterial sistêmica, 

doenças imunomediadas, trombocitopenia, coagulopatias, doenças infecciosas e 

síndrome de hiperviscosidade que resultam em diversos sintomas clínicos e rápida 

progressão da lesão retiniana (GELATT, 2007; MAHEARA et al., 2007; SLATTER, 

2008). No entanto, a seleção dos cães para o estudo foi realizada excluindo os que 

apresentassem alguma doença sistêmica que justificasse alteração retiniana 

comprometendo o resultado obtido do ERG. Os animais foram submetidos à 

avaliação clínica e cardiológica previamente à cirurgia.  

Dentre os vários estudos realizados em humanos avaliando as alterações do 

eletrorretinograma observou-se redução da amplitude e aumento do tempo de 

culminação da onda-b nos portadores de DM tipo 1 sem alterações clínicas de 

retinopatia (TORREN; MULDER, 1993). 

 Segundo Landry et al. (2004) as lesões observadas à fundoscopia após 

facoemulsificação nos cães estão relacionadas com a retinopatia diabética e é mais 

frequente e precoce do que se tem conhecimento. Segundo os autores, a 

confirmação desta hipótese poderia ser realizada com novos estudos como 

fluoangiografia, histologia retiniana, mensuração da pressão sanguínea e qualidade  

do controle glicêmico. Por outro lado, segundo Fall et al. (2007) a sobrevida destes 

animais após o diagnóstico do DM é de aproximadamente 3 anos. Acredita-se que 
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seja necesserário acompanhamento à longo prazo para observar estas alterações, 

pois como citado anteriormente as lesões estão relacionadas com tempo do DM, 

controle metabólico e ocorrência de hipertensão arterial, no entanto,  a maioria dos 

cães são diagnósticados com DM em idade avançada. 

As alterações eletrorretinográficas observadas neste estudo são sugestivas 

com retinopátia diabética, porém para confirmar tal hipótese, acredita-se que seja 

necessário selecionar uma amostra mais homogênea quanto à raça e à idade, além 

de acompanhamento dos pacientes por um período maior. Nesse período mais 

longo de acompanhamento, a realização de exames como fundoscopia e tomografia 

de coerência óptica seriam importantes para observar possíveis sinais de RD. 

Segundo Muñana (1995) cegueira secundária a RD ainda não foi relatada no 

cão. Em geral, as lesões não são graves e na maioria dos casos tem perfil de 

enfermidade subclínica. Todos os pacientes que participaram do estudo 

recuperaram a visão após a cirurgia, sugerindo que a inflamação pós cirúrgica foi 

controlada com a medicação prescrita nos 2 grupos estudados e a lesão retiniana 

secundária ao diabete é discreta, interferindo de maneira leve na visão dos cães. 

No cão diabético, como a presença da catarata é frequente e impossibilita a 

fundoscopia, o ERG de campo total é um exame indispensável para avaliar e 

acompanhar a função retiniana destes pacientes. A cirurgia de facoemulsificação foi 

responsável por possibilitar a visão aos animais que apresentavam catarata 

diabética, sem intercorrências pós cirurgicas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Face aos dados obtidos no presente estudo, nas condições apresentadas, 

pode-se concluir que: 

 

1- o ERG de campo total utilizando o Ganzfeld pode ser realizado no cão 

submetido à sedação e o exame é útil para avaliar a função retiniana 

de cães diabéticos portadores de catarata antes do procedimento 

cirúrgico; 

2- a facoemulsificação representa mínimo impacto na evolução da 

retinopatia diabética; 

3- a remoção cirúrgica da catarata não deve ser contraindicada, por 

resultar em melhoria da visão.  
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APÊNDICE A  - Eletrorretinograma de campo total de cães diabéticos seguindo o 
                          protocolo da ISCEV 

 
 

 

 
       
        

Animal 7L, SRD, fêmea, 7 anos, pré cirurgia de catarata 
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APÊNDICE A - Eletrorretinograma de campo total de cães diabéticos seguindo o  
                          protocolo da ISCEV  - Continuação 
 
 
 
 

 
 
 
 

Animal 7L, SRD, fêmea, 7 anos, 6 meses pós facoemulsificação em olho esquerdo 
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APÊNDICE A - Eletrorretinograma de campo total de cães diabéticos seguindo o  
                          protocolo da ISCEV - Continuação 
 
 
 

 
 
 

Animal 3U, SRD, fêmea, 11 anos, pré cirurgia de catarata 
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APÊNDICE A - Eletrorretinograma de campo total de cães diabéticos seguindo o  
                         protocolo da ISCEV  - Continuação 
 
 

 
  
 

Animal 3U, SRD, fêmea, 11 anos, 6 meses pós facoemulsificação em olho direito 

 




